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หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ข้อมูลองค์การ 

 วิสัยทัศน์ 

“องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก” 

 พันธกิจ 

  1. อ านวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ 

  3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร 

  4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ทางการค้า 

2. พัฒนามาตรการทางศุลกากร และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน 
และเชื่อมโยงการค้าโลก 

  3. พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 

  4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 

 ค่านิยมหลัก  

I-SMILE 

I = Integrity      

 S = Service Mind/Self-esteem   

 M = Modernization    

 I = Innovation     

 L = Learning     

 E = Expert     
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 โครงสร้างองค์การ 

 กรมศุลกากรแบ่งโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

 (1) ส านักงานเลขานุการกรม 

 (2) กองกฎหมาย 

 (3) กองตรวจสอบอากร 

 (4) กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ 

 (5) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 (6) กองพิกัดอัตราศุลกากร 

 (7) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร 

 (8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 (9) กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

 (10) กองสืบสวนและปราบปราม 

 (11) ด่านศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (12) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (13) ส านักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (14) ส านักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (15) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 (16) ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (17) ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (18) ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 (19) ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 

 (20) – (23) ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 – 4 ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด (ด่านศุลกากรใน
สังกัด รวมทั้งสิ้น 48 ด่าน) 

 ทั้งนี้ โครงสร้างของกรมศุลกากรยังมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่
หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม กลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากร
ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  
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รูปที่ 1 : โครงสร้างกรมศลุกากร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบดี 
กรมศุลกากร 

รองอธิบด ี รองอธิบด ี รองอธิบด ี รองอธิบดี (ว่าง) 

ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้า 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กองมาตรฐานพิธีการ
และราคาศุลกากร 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าลาดกระบัง 

 

ส านักงานศุลกากรตรวจ
ของผู้โดยสารท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ 

กองบรหิารจัดการและพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูการ

น าเข้า ส่งออกและโลจสิติกส ์

ส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ 

กองพิกัดอัตรา
ศุลกากร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มที่ปรึกษาการศุลกากรในต่างประเทศ 
   - ณ กรุงบรัสเซลส์      - ณ เมืองฮ่องกง 
   - ณ นครกวางโจว 

 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 
- ด่านศุลกากร 9 แห่ง 

 

กองกฎหมาย 

ส านักงานศุลกากร 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางศุลกากร 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองสืบสวนและ
ปราบปราม 

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและ
บริหารการจัดเก็บภาษี (ว่าง) 

 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 4 

- ด่านศุลกากร 18 แห่ง 

กองตรวจสอบอากร 

กองสิทธิประโยชน์ทาง 
ภาษีอากร 

ส านักงานศุลกากร
กรุงเทพ 

 

ส านักงานศุลกากร 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

 

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 
- ด่านศุลกากร 11 แห่ง 

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 
- ด่านศุลกากร 10 แห่ง 
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1.2  หลักการและแนวคิด 

 การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากรนับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล 
โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 
ก าหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน
ของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการ  
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง” และหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ (4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ 
  ข้อ (5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  เพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน  
ที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะด วก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการ
ตามวรรคหนึ่ง 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

 3. ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
เรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ โดยมีนโยบายด้านการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวก  
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แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ การกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ
สามารถให้บริการเชิงรุก เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกัน 
การแทรกแซงจากนักการเมือง ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก 
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

 4. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1  
การน าองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 
โดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และด าเนินการ
อย่างมีจริยธรรม รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี 
มีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้
ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  

1.3  วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมศุลกากรมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน     
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรมศุลกากร ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมศุลกากร 
 3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที่ 2 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมศุลกากรได้ก าหนดนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี โดยตระหนักถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม จึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

2.1  นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 2.1.1 ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   นโยบายหลัก  
 - มุ่งม่ัน รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข และสร้างจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตระหนัก
และเรียนรู้ไม่กระท าการใดที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยรวม 
 - กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของประชาชนและสังคม 

   แนวทางปฏิบัติ 
 - คัดแยกประเภทขยะอันตราย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลขยะเปียก เพ่ือลดการทิ้ง น ากลับไปรี
ไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และน ากลับมาใช้ใหม่ 
 - จัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Corporate Social Responsibility : CSR) หรือกิจกรรม
จิตอาสา ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร ในการท าประโยชน์ให้กับสังคม 
 
 

ด้านรัฐ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 

ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัตงิาน 
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 2.1.2 ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   นโยบายหลัก 
 - พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ 
 - ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 

   แนวทางปฏิบัติ 
 - ก าหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 - เผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งจัด
โครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ 

 2.1.3 ด้านองค์การ 
   นโยบายหลัก 
 - ขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ 
 - ส่งเสริมให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลของกรมศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่มีความปลอดภัย 

   แนวทางปฏิบัติ 
 - จัดท าคู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” เพ่ือเผยแพร่แนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม และเป็นคู่มือส าหรับหน่วยงานในการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมกับขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากร
ให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม และมีการประเมินคัดเลือก และประกาศยกย่อง
หน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแนวทาง 
 - จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางราชการของกรมศุลกากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มี
ความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ 

 2.1.4 ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
   นโยบายหลัก 
 - มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งให้ความส าคัญต่อการดูแลเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร 

- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงานทุก
ระดับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
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   แนวทางปฏิบัติ 
 - จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์    อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ความผูกพันในองค์กร 

- จัดให้มีการอบรมกฎหมายจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อย., กักกันพืช เป็นต้น มี
การประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดท าเอกสาร เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของหน่วยงานอื่น ๆ ไว้ในส านักงาน เพ่ือทบทวนความรู้ 
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2.2  แนวทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 

นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม     
มุ่ งมั่ น  รั กษาและส่ ง เส ริ ม  คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินงาน 
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มี
ความสุข และสร้างจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติ 
งานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยตระหนักและเรียนรู้ไม่กระท าการใดที่
จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยรวม 

คัดแยกประเภทขยะอันตราย ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิลขยะเปียก เพ่ือลด
การทิ้ ง  น ากลั บ ไปรี ไ ซ เ คิ ล เป็ น
ผลิตภัณฑ์ใหม่และน ากลับมาใช้ใหม่ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ข ย ะ ใ น
ส านักงาน 

ตัวชี้วัด : ปริมาณการใช้โฟมและถุงพลาสติก
ในกรมศุลกากรลดลง 
ค่าเป้าหมาย :  
1. ปริมาณการใช้โฟมลดลง 100%  
2. ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลงจากปี 
2562 

สลข. 

กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินงานโดยค านึงถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใส่ใจต่อ
สิ่ งแวดล้อม และการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชน  ในการยกระดับความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นของประชาชนและสังคม 

จัดกิจกรรมที่ ไม่ แสวงหาผลก าไร 
(Corporate Social Responsibility : 
CSR) หรือกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานศุลกากร ในการท าประโยชน์ให้กับ
สังคม 

โครงการจิตอาสาศุลกากร ตัวชี้วัด : จ านวนครั้งในด าเนินการจิตอาสา
ค่าเป้าหมาย : จ านวน 12 ครั้ง จ าแนก
ออกเป็น 
- ส่วนกลาง 4 ครั้ง  
- ส่วนภูมิภาค (ศภ.1 – 4) 8 ครั้ง 

สลข. 
ศภ.1 - 4 

นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ 

ก า หนดแนวทา ง ในกา ร พั ฒน า
กระบวนงาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และการให้บริการแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

การเชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ATIGA e-Form D ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

ตัวช้ีวัด :  
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
- จ านวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เชื่อมโยง
ระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D 
ค่าเป้าหมาย :  
- ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
5 ระดับ 

กบช. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

- ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เชื่อมโยงระบบ
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D ได้
ครบ 9 ประเทศ   

ส่ ง เสริมให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลด้ าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

เผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ รวมทั้งจัดโครงการสัมมนา
เผยแพร่ความรู้ 

โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ตัวชี้ วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน 
โครงการ   
ค่าเป้าหมาย :  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 

กสอ. 

นโยบายด้านองค์การ 
ขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้
ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กร
ศุลกากรคุณธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้าง
ทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมในด้าน
ความโปร่งใสในการให้บริการ 

จัดท าคู่มือ “การด าเนินงานองค์กร
ศุลกากรคุณธรรม”  เ พ่ือเผยแพร่
แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม 
และเป็นคู่มือส าหรับหน่วยงานในการ
ด าเนินงานโครงการฯ พร้อมกับ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ห น่ ว ย ง า น ข อ ง ก ร ม
ศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้
แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม 
และมีการประเมินคัดเลือก และ
ประกาศยกย่องหน่วยงานที่มีความ
พร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตาม
แนวทาง 

โ ค ร ง ก า ร ศุ ล ก า ก ร คุ ณ ธ ร ร ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย :  
1.  ร้ อยละความส า เร็ จของการด า เนิ น
โครงการ ร้อยละ 100  
2. มีคู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากร
คุณธรรม”   

กคจ. กบท. 

ส่งเสริมให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลของกรม
ศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย 

จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารทาง
ราชการของกรมศุลกากรผ่านเครือ 
ข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่ 

โครงการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ
คลาวด์ กรมศุลกากร (Customs 
Cloud Data Sharing Systems) 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 

ศทส. 
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นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่
ดี พร้อมทั้งให้ความส าคัญต่อการดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเสมอภาค การให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
และเป็นธรรม  ตลอดจนส่ ง เสริม ให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาองค์กร 

จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์    
อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต/
ความผูกพันในองค์กร 

โครงการ “We Love Customs” ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 
ค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 

กบท. 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้ในการ
ปฏิ บั ติ ง า นทุ ก ระดั บ  เ พ่ื อ ยกระดั บ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

จั ด ให้ มี การอบรมกฎหมายจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อย., 
กักกันพืช เป็นต้น มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และจัดท าเอกสาร 
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนๆ 
ไว้ในส านักงาน เพ่ือทบทวนความรู้ 

โครงการ พัฒนาศั กยภาพของ
บุคลากร (ความรู้กฎหมายของ
หน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ศุลกากร) 

ตัวชี้วัด : จ านวนผู้ผ่านการทดสอบความรู้
กฎหมายของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศุลกากร 
ค่าเป้าหมาย : จ านวนผู้ผ่านการทดสอบ
ความรู้กฎหมายของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับงานศุลกากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

สดม. 
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หมวดที่ 3 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากรจึงก าหนดหลักปฏิบัติ 
ที่ส าคัญดังนี ้

 3.1 กรมศุลกากรจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 3.2 กรมศุลกากรจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากร และองค์การ
จะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด โดยจะถือ
เสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ
ท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมศุลกากรคนใด กระท าการใด ๆ 
ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 3.3 กรมศุลกากรคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ
หลักการต่าง ๆ  ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษา
จากผู้บริหารระดับสูง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล 
และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีฉบับนี้ 

 3.4 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
โดยคณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร   

 3.5 กรมศุลกากรจะก าหนดแนวทางวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 3.6 หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 20-6228 

 

     จัดท าโดย คณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  



 

 

 
 
 

 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจัดการด้านขยะในส านักงาน 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ส านักงานเลขานุการกรม  
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
วัตถุประสงค์   :   เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยในอาคารกรมศุลกากรมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่    
                                           ต้องส่งไปก าจัด   
ตัวช้ีวัด                               :   ปริมาณการใช้โฟมและถุงพลาสติกในกรมศุลกากรลดลง  
ค่าเป้าหมาย                         :   1. ปริมาณการใช้โฟมลดลง 100% 
                                             2. ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลงจากปี 2562 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดท าแผนด าเนินการ              - 
๒. ทบทวนข้อมูลและกิจกรรมจากข้อมูลที่เคยด าเนินการ             
3. ก าหนดเป้าหมาย             
4. เลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการ             
5. ด าเนินการตามแผน             
    5.1 อบรมพนักงานท าความสะอาด              
    5.2 อบรมเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร              
    5.3 ประเมินความรู้ความเข้าใจและทรรศนะคติเกี่ยวกับการ 
ลดคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมศุลกากร 

             

    5.4 กิจกรรม 3R              
    5.5 จัดหาอุปกรณ์              



 

 

 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6. บันทึกผลการด าเนินการ              - 
7. วิเคราะห์ข้อมูล             
8. สรุปผล             
9. รายงานผู้บริหาร             
หมายเหตุ          หมายถึง การเลือกกิจกรรมเพ่ิมเติมในกรณีที่สรุปผลการด าเนินการรอบ ๓ เดือนแล้ว ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องปรับรูปแบบหรือเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจิตอาสาศุลกากร “Customs Smart Donation” 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ส านักงานเลขานุการกรม  
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร                                               
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
วัตถุประสงค์   :   1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนธิิ หน่วยงานการกุศล และประชาชนที่สนใจ ในเรื่องการน าสิ่งของจากต่างประเทศเข้ามาบรจิาค  
        2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชน 
        3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมศุลกากรต่อสาธารณะชน 
ตัวช้ีวัด                               :   จ านวนครั้งในการด าเนินการจิตอาสา 
ค่าเป้าหมาย                         :   จ านวน 4 ครั้งต่อปี 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วางแผนจัดท าโครงการและประชุมคณะผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สลข. และ

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            320,000 
2. ประสานงานมูลนิธิเป้าหมายจ านวน 4 มูลนิธิ             
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์             
4. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมมูลนิธิที่ 1             
5. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมมูลนิธิที่ 2             
6. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมมูลนิธิที่ 3             
7. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมมูลนิธิที่ 4             
8. สรุปและประเมนผลโครงการ             
 
 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจิตอาสา สานสุขให้ประชาชน ในความหมายของค าว่า “บ ว ร” โดยด่านศุลกากรอรัญประเทศ  
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร                                               
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
วัตถุประสงค์   :   1. เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ในงานจิตอาสาศุลกากร ให้มีจิตส านึก มีใจรักชุมชน และสังคม  

                    2. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ 
                   3. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และปลูกฝังจิตส านึกในการร่วมมือร่วมใจ ระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ 
                  4. เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด                                :   ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร (จ านวนครั้งในการด าเนินการจิตอาสา) 
ค่าเป้าหมาย                         :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ / 5 ระดับ (การด าเนินการแล้วเสร็จ) (จ านวน 2 ครั้งต่อปี) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การก าหนดกิจกรรม สถานที่ ก าหนดวัน และเวลาที่ท ากิจกรรม ด่านศุลกากร 

อรัญ
ประเทศ 
ศภ.1 

            ไม่มี 
2. ประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรม             
3. เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม             
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนด              
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม             

 

 

 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจิตอาสาศุลกากร ด่านศุลกากรจันทบุรี 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ด่านศุลกากรจันทบุรี ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร                                               
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
วัตถุประสงค์   :   1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการบริการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 

              2.การพัฒนายกระดับจิตใจเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
          3.เพ่ือก่อให้เกิดผลสะท้อนกลับมาในการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการที่ท างานตามหน้าที่ของตนด้วยจิตบริสุทธิ์    
             โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตัวช้ีวัด                                :   จ านวนครั้งในการด าเนินการจิตอาสา 
ค่าเป้าหมาย                         :   จ านวน 1 ครั้งต่อปี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพ่ือก าหนดแนวทางกิจกรรมการ
ด าเนินการ 

ด่านศุลกากร 
อรัญ

ประเทศ 
ศภ.1 

            - 

2.ประชุมเจ้าหน้าที่ เ พ่ือพิจารณา สรุปคัดเลือกกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการตลอดจนก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 

            

3.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินกิจกรรม             
4.ด าเนินการจัดกิจกรรม             
5.ประเมินผลโครงการ             

 

 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจิตอาสาศุลกากร    
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ส านักงานศุลกากรภาคที่ 2 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร                                               
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
วัตถุประสงค์   :   1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศภ.2 

   2. เพ่ือเรียนรู้คุณค่าการแบ่งปัน และการช่วยเหลือสังคม 
   3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ศภ.2 มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด                                :   จ านวนครั้งในการด าเนินการกิจกรรมจิตอาสา  
ค่าเป้าหมาย                         :   จ านวนครั้งในการด าเนินการกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 2 ครั้ง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 
 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประสานงานกับหน่วยงานภายในจังหวัดหนองคายเพ่ือพิจารณา
การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานนั้นๆ 

ศภ.2 
 

            - 

2.ประชุมหารือภายใน ศภ.2 เพ่ือจัดท ากิจกรรมจิตอาสาของ ศภ.2             
3.ด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภายในจังหวัด
หนองคาย และ/หรือจัดท ากิจกรรมจิตอาสาของ ศภ.2 อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

            

4.ประสานงานกับ สลข. เพ่ือส่งผลการด าเนินการโครงการจิตอาสา
ศุลกากรของ ศภ.2 

            



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมใจพัฒนาในพ้ืนที่ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3  
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร                                               
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
วัตถุประสงค์            :   มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 
ตัวช้ีวัด                                :   จ านวนครั้งในการด าเนินการกิจกรรมจิตอาสา 
ค่าเป้าหมาย                         :   จ านวนครั้งในการด าเนินการกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 2 ครั้ง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ              - 

2. จัดประชุมคณะท างาน              
3. การวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย และหน้าที่
รับผิดชอบ 

             

4. การด าเนินโครงการฯโดยจัดกิจกรรม 
    4.1 กิจกรรมท าความสะอาด 5 ส. 
    4.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

             

5. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินโครงการ              

 

 

 

 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจิตอาสาศุลกากร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ การบริหารจัดการองค์กร                                               
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร 
วัตถุประสงค์   :   1. เพ่ือช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์  
        2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัด 
        3. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในสังกัด ชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับงาน 
                                                 ศุลกากร 
        4. เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และ 
                                                          การมีสว่นร่วมของประชาชน 
ตัวช้ีวัด                               :   จ านวนครั้งในการด าเนินการจิตอาสา 
ค่าเป้าหมาย                         :   จ านวน 2 ครั้งต่อปี 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน ระยะเวลาที่ใช้ 

งบประมาณ ที่ด าเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการศุลกากรปันน้ าใจ ให้เครื่องมือแพทย์ (1 ครั้ง) ศภ.4                         30,000 บาท 
(ไม่รวมเงินบรจิาค)   1.1 ส ารวจและเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือ                         

  1.2 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลและก าหนดวันเวลาท ากิจกรรม             
  1.3 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับบริจาคเงินสบทบทุน             
  1.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมบริจาคเงินและบ าเพ็ญประโยชน์             
  1.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม             

 



 

 

กิจกรรม 
หน่วยงาน ระยะเวลาที่ใช้ 

งบประมาณ ที่ด าเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. โครงการศุลกากรอาสา ชวนพัฒนาจังหวัด (1 ครั้ง) ศภ.4                         30,000 บาท 

  2.1 ส ารวจและเลือกสถานที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ                         
  2.2 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่และก าหนดวันเวลา 
ท ากิจกรรม             
  2.3 ประชาสัมพันธ์และเชิญหน่วยงานภายในสังกัด ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกภายในจังหวัด             
  2.4 ด าเนินการจัดกิจกรรม             
  2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   การเชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล การน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า   
กลยุทธ์    :   พัฒนาการบริการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
วัตถุประสงค์   :   มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียน   
ตัวช้ีวัด                               :   1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
                                             2. จ านวนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D  
ค่าเป้าหมาย                         :   1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
                                             2. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D อย่างเป็นทางการได้อย่างน้อย 9 ประเทศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สนับสนุนทางเทคนิค เพ่ือให้เมียนมาพร้อมทดสอบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ATIGA e-Form D 

กบช. 
 

            - 

2. สนับสนุนทางเทคนิคและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สนับสนุนด้านเงินทุนให้กับลาวพร้อมทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ATIGA e-Form D 

            

3. สนับสนุนทางเทคนิคและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การผลักดันด้านนโยบายเพื่อให้ฟิลิปปินส์พร้อมทดสอบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ATIGA e-Form D 

            

4. ทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D กับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนทั้ง 3 ประเทศ (เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์) 

            

5. เชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D กับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างน้อย 9 ประเทศ   

            



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ   :   โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ  :   กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร           :   พัฒนากระบวนงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า 
กลยุทธ์             :   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร 
วัตถุประสงค์             :   เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวมถึง             
       สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
ตัวช้ีวัด                               :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย :            :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ๕ ระดับ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมคัดเลือกพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/เขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกส าหรับการจัดโครงการสิทธิประโยชน์
สัญจร และก าหนดหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่จะท าการ
ประชาสัมพันธ์ 

กสอ. 
 

            - 

2. ประชุมเพ่ือเตรียมการโครงการ (ก าหนด วัน เวลา สถานที่ 
วิทยากร เอกสาร/คู่มือ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และการ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ) 

            

3. สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ             
4. ด าเนินการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร             
5. สรุปและประเมินผลโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร             



 

 

 
 
 
 
 

 
นโยบายด้านองค์การ 

 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์    :   เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร   
วัตถุประสงค์   :   เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้ด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางองค์กร   
                                           ศุลกากรคุณธรรม เพ่ือเป็นการยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ 

 ตัวช้ีวัด                                :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย                         :   1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการร้อยละ 100 (ตามแผนปฏิบัติงาน) 
        2. กรมศุลกากรมีคู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” เพ่ือเป็นการเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรศุลกากรคุณธรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ด าเนินการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดกลาง 7 ตัว ภายใต้จริยปฏิบัติของ
คุณธรรมอัตลักษณ์กรมศุลกากร และก าหนดแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กคจ. กบท.             - 

2. จัดท าคู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” เพ่ือเผยแพร่
แนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม และเป็นคู่มือส าหรับการด าเนินงาน
โครงการฯ 

กคจ. กบท.             เงินทุนสนับสนุนฯ 

3. การด าเนินกิจกรรมองค์กรศุลกากรคุณธรรม   
   3.1) ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ รอบ 1 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) พร้อมทั้ง
จัดส่งคู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” ให้ทุกส่วน
ราชการ 

กคจ. กบท.             - 



 

 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
   3.2) ทุกส่วนราชการสรุปผลการด าเนินงานรอบ 1 (ต.ค. 62 – 
มี.ค. 63) ส่งให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท. รวบรวม 
สรุปข้อมูล และแจ้งเวียนผลการด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการทราบ 
พร้อมทั้งแจ้งการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ รอบ 2 
(เม.ย. – ก.ย. 63) 

กคจ. กบท. 
และทุกส่วน

ราชการ 

            - 

   3.3) สร้างแนวร่วมหน่วยงานหรือภาคประชาสังคมภายนอก เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานภายใต้องค์กรศุลกากรคุณธรรม 

กคจ. กบท. 
และทุกส่วน

ราชการ 

            - 

   3.4) ประเมิน คัดเลือก และประกาศยกย่องส่วนราชการที่มีความ
พร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม 

กคจ. กบท.             เงินทุนสนับสนุนฯ 

4. ทุกส่วนราชการสรุปผลการด าเนินงานรอบ 2 (เม.ย. – ก.ย. 63) ส่ง
ให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท. รวบรวม สรุปข้อมูล
สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอกรม เพ่ือพิจารณาด าเนิน
โครงการต่อเนื่องตามแนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม พร้อมทั้งแจ้ง
เวียนผลการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบ 

กคจ. กบท. 
และทุกส่วน

ราชการ 

            - 

 

 
 
 
 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดนและเชื่อมโยงการค้าโลก 
กลยุทธ์    :   พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
วัตถุประสงค์   :   บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลของกรมศุลกากร และเป็นพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยให้กับเจา้หน้าที ่  
                                           กรมศุลกากรเพ่ือจัดเก็บงานเอกสารและข้อมูลอื่น ๆ ส าหรับสนับสนุนภารกิจของกรมศุลกากร 
ตัวช้ีวัด                                :   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
ค่าเป้าหมาย                          :   ระดบัความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 5 ระดับ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ ศทส. 

 
            9,500,000 

2. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (TOR)             
3. ด าเนินการขึ้นประชาพิจารณ์ ขึ้นประกวดราคา และท าสัญญาจ้าง สลข.             
4. ติดตั้ง ทดสอบระบบ พร้อมอบรมผู้ใช้งาน ศทส. 

 
            

5. ด าเนินการส่งมอบงานและตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง             



 

 

 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการ “We Love Customs” 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
กลยุทธ์         :   จัดท าแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร และด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร 
                                            กรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร 
วัตถุประสงค์    :   ๑. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กรผ่านวิธีการจัดท าแบบส ารวจความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อ 

             องค์กร และศึกษาพฤติกรรมความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากร 
         ๒. เพ่ือน าผลการส ารวจมาวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร 
             ๓. เพ่ือใช้ผลส ารวจในการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ในกระบวนการของการส ารวจการก าหนดปัจจัยให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 
              กรมศุลกากร และน าผลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากร 

ตัวช้ีวัด                               :    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
ค่าเป้าหมาย          :    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน    
ที่ด าเนิน
กิจกรรม 

ระยะเวลาที่ใช้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  จัดท าแผนการด าเนินงานประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการแผนการ
ด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อความผูกพันต่อบุคลากรกรมศุลกากรและแต่งตั้งคณะท างาน
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากร 

สสท. กบท. 
 

            - 

๒. จัดท าแบบสอบถามโดยจ าแนกปัจจัยการศึกษาเพ่ือส ารวจความ
ผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรต่อองค์กร 

            

๓. ด าเนินการทดสอบแบบสอบถามในกลุ่มย่อย             
๔. ด าเนินการส ารวจเพ่ือวัดระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร ครั้งที่ ๑ 

            

๕. ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ครั้งที่ ๑              
 



 

 

ชื่อแผนงาน/โครงการ  :   โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ความรู้กฎหมายของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร) 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ :   ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร  :   พัฒนาสมรรถนะบุคลากร และบริหารจัดการองค์กร 
กลยุทธ์    :   พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์   :   เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองและหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วม 
ตัวช้ีวัด                                :   จ านวนผู้ผ่านการทดสอบความรู้กฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร  
ค่าเป้าหมาย                         :   จ านวนผู้ผ่านการทดสอบความรู้กฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
หน่วยงาน ระยะเวลาที่ใช้ 

งบประมาณ ที่ด าเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  จั ด เตรี ยมแผนงานโครงการ 
งบประมาณ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

 ส่วนบริการผู้โดยสาร 
                        

 6,300 บาท 

2. จัดให้มีการอบรมกฎหมายจาก
หน่วยงานอื่น ๆที่เก่ียวข้อง 

ส่วนบริการผู้โดยสาร 
            

 
          

44,280 บาท 

3. จัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สรุป 
รวมความรู้และข้อกฎหมายที่ได้จาก
การอบรม เพ่ือทบทวนความรู้  และ
เผยแพร่ลงในอินทราเน็ตของกรม
ต่อไป 

ส่วนบริการผู้โดยสาร 

                        

  

 


