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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑. ความเป็นมา 

  ๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตั้งแตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 3 มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 

  1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) 
มีแนวคิดหลักเกี่ยวกับกลไกและปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ที่ได้ผล จะต้องเริ่มในส่วนที่ส าคัญที่สุด คือ “คน” ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา 
ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาท 
เมื่อประชาชนในสังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และลุกขึ้นมาต่อต้านไมย่อมรับบุคคลที่กระท าการทุจริต 
จะส่งผลให้บุคคลที่จะกระท าความผิด เกิดจิตส านึกเกรงกลัวและตระหนักว่าตนเองจะได้รับผลกระทบจากการ
ไมย่อมรับของสังคม สุดท้ายจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้อีกต่อไป  

  1.3 กระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น “กระทรวงการคลัง 
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาการทุจริตระหว่าง กระทรวงการคลัง กับ ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. และองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายรัฐบาล 
พร้อมทั้งได้มีค าสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1272/2559 ลงวันที่ 3 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงการคลัง และค าสั่งกระทรวงการคลังที่ 24/2560 ลงวันที่ 
10 มกราคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่
ก ากับดูแล ติดตาม และพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบ หรือกระท าการ 



-2- 
 

ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและ/หรือ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการทางวินัย ความรับผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางอาญา 
ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยในการนี้ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงาน
น าร่อง “ศุลกากรคุณธรรม” เพ่ือให้เป็นต้นแบบของการสร้างหน่วยงานที่มคีวามโปร่งใสและไร้ทุจริตในการปฏบิัติงาน  

1.4 กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจหลัก คือ (1) การจัดเก็บภาษีอากร 
จากสินค้าน าเข้าและสินค้าขาออก (2) การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร 
(3) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ (4) เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของประเทศ 
ผู้บริหารของกรมศุลกากรมีเจตจ านงแน่วแน่และนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารกรมศุลกากรด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และพร้อมรับผิด ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
แก่เจ้าหน้าที่ มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรอย่างจริงจัง และเพื่อให้กรมศุลกากรมีแนวทาง
ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) และนโยบายของกระทรวงการคลัง 
รวมถึงเพ่ือให้การด าเนินนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมศุลกากรมีผลเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1.5 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมศุลกากรได้แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบแนวทางการด าเนินการ 
“องค์กรศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโครงการบรรจุอยู่ใน
แผนดังกล่าว จ านวน 10 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรมศุลกากรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ให้ข้าราชการมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของกรมศุลกากร มีการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตอย่างมีมาตรฐาน การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
การไต่สวนวินิจฉัยมีความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

 (1) จ านวนของเจ้าหน้าที่ศุลกากร มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

 (2) จ านวนเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กลุ่มคุ้มครองและ
ส่งเสริมจริยธรรม ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการทางวินัย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 (3) จ านวนเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณาแล้วเสร็จ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคดีท้ังหมด 
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๒. ผลการด าเนินงาน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 กรมศุลกากรมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร จ านวน 10 โครงการ โดยสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
ตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ของแต่ละโครงการ ครบทุกโครงการ รายละเอียดผลการด าเนินการ  ดังนี้ 

นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ผลส าเร็จ รายละเอียดผลการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวน 3 โครงการ  
1. โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรม 
ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
    มีวัตถุประสงค์ เ พื่อปลุกจิตส านึก  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม 
และหล่อหลอมความรู้สึกในความรัก 
ความผูกพันในผลประโยชน์ของชาติ 
ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ดีงาม โดยใช้
กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ 
อ ันจะน า ไปสู ่การป ้อง ก ันการท ุจร ิต 
และประพฤติมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
โดยประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.1 โครงการคิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. กรมศุลกากรได้จัดท าแบบประเมินคุณธรรมตนเอง 
(Integrity Self - Assessment Checklist) 
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน 
กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่ง  แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนเข้าท าแบบประเมินดังกล่าว 
ผ่านทางระบบ Intranet ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 
30 กันยายน 2562 

2. สรุปและประเมินผลข้อมูลจากผู้ตอบแบบประเมิน
ตนเอง (Integrity Self - Assessment Checklist) 
ในระบบ Intranet จ านวนทั้งสิ้น 5,248 คน 
จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 6,319 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83 โดยผู้บริหารกรมศุลกากรได้ให้
ความส าคัญในการตอบแบบประเมิน ร้อยละ 100 
โดยแบบประเมินแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยที่สุด 
ประกอบด้วยค าถามปลายปิดจ านวน 30 ข้อ 
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ผลการประเมินคุณธรรมตนเองของเจ้าหน้าที่ 
กรมศุลกากร อยู่ในระดับ “สูงมาก” โดยผู้ท า 
แบบประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมช่องทางในการรับข้อมูล/แนวคิดจาก
ข้าราชการหรือบุคลากรในองค์กรให้สะดวกและ
เข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถส่งแนวคิดหรือข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงองค์กรได้โดยตรง 
ถึงกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยไม่ต้องผ่านผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือเปิดกว้างทางความคิดในการน าเสนอข้อมูล 
ที ่อ า จมีค ว ามหลากหล ายและมาจากตัว  
ของผู้ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากขึ้น 

2. กรมศุลกากรควรประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างซื่อตรง หรือมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต 

3. ควรสร้าง Brand Image ในด้านจริยธรรม
ควบคู่กันกับโครงการที่ท าอยู่ภายในกรมศุลกากร 
อย่างสม่ าเสมอ เช่น โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม
วันธรรมสวนะ โครงการคนดีศรีศุลกากร พร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมต่าง ๆ 
เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรกรมศุลกากรตระหนักถึง
ความส าคัญในการท าความดี 

4. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ต้องตระหนักในหน้าที ่
ความรับผิดชอบของตนเอง พัฒนาตนเองในทุกด้าน 
เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
ของกรมศุลกากร และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป 

  1 .2 โครงการ เข้ าวัดปฏิบัติ ธ รรม  
วันธรรมสวนะ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมศุลกากร 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ณ วัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เขตกรุง เทพมหานคร 
จ านวน 14 วัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
จ านวน 290 คน 
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  1.3 โครงการเผยแพร่พระบรมราโชวาท 
คติธรรม และค าสอน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. กรมศุลกากรด าเนินการเผยแพร่ข้อคิดคติธรรม 
ภายใต้หัวข้อ “พระบรมราโชวาท คติธรรม  
และค าสอน” ในระบบ Intranet ทุกวันท าการ 
ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
รวมจ านวน 231 ครั้ง 

2. ผลการส ารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่  
กรมศุลกากร จ านวน 3,928 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 61 จากจ านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พบว่า 
ส่วนใหญ่เห็นว่าการเผยแพร่พระบรมราโชวาท 
คติธรรม และค าสอนดังกล่าว ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท าความดี และเป็นการส่งเสริมจริยธรรมเชิงบวก 
จึงควรจัดให้มีการด าเนินโครงการดังกล่าว  
ในปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งควรรวบรวม  
พระบรมราโชวาท คติธรรม และค าสอนต่าง ๆ 
ในรูปแบบของหนังสือด้วย 

  1.4 โครงการความดีที่ฝากไว้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

- กรมศุลกากรด าเนินการสัมภาษณ์ข้าราชการ 
ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 4 คน ได้แก่  

  1) นายบุญเทียม  โชควิวัฒน  รองอธิบดี 
กรมศุลกากร 
  2) นายมาโนช  รอดสม  ผู้อ านวยการ 
กองกฎหมาย 
  3) นายวิโรจน์  ใยบวัเทศ  นายด่านศุลกากรแม่สาย  
  4) นายธนกฤต  มนัสสิริเกียรติ  นักวิชาการ
ศุลกากรช านาญการพิเศษ สบศ.2 สทก. 

  เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน การปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกรมศุลกากร 
แนะน าหลักการครองตน ครองคน ครองงาน 
คติธรรมและข้อคิดต่าง ๆ ผ่านสื่อวีดิทัศน์ แล้วน า
เผยแพร่ในงานวันเกษียณอายุราชการ ในระบบ 
Intranet และ Internet เพ่ือให้บุคลากรของกรม
ศุลกากร ได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการท างานและ
การด าเนินชีวิต อันจะเป็นต้นทุนความรู้ในการ
สานงานเพ่ือกรมศุลกากรต่อไป 
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  1.5 โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขอ
อนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

- มีผู้ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือลาอุปสมบท
และลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมจ านวน 4 ราย รายละ 5,000.- บาท 

2. โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรม
ด้วยตนเอง 
    มี วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ ให้ เ จ้ าหน้ าที่ 
กรมศุลกากรทุกคน ศึกษาและเรียนรู้
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 
ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised 
Arusha Declaration) ประมวลระเบียบ
ว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติ 
ของเจ้าหน้าที่ (Model Code of Ethics 
and Conduct) ขององค์การศุลกากรโลก 
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด และกรณี
การเรี่ยไร พร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Intranet โดยมี
แบบทดสอบความรู ้ก ่อน  ( Pre-test) 
แ ล ะ ห ล ัง ก า ร เ ร ีย น รู ้ฯ  ( Post-test) 
เพ่ือช่วยสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน
ก า รป ร ะพฤติ ที่ ส่ อ ไป ในทา งทุ จ ริ ต 
หรือประพฤติมิชอบ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. กรมศุลกากร ได้จัดท าแบบทดสอบความรู้ก่อน
และหลังการเรียนรู้ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 
ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised Arusha 
Declaration) ประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรม
และความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (Model Code 
of Ethics and Conduct) ขององค์การศุลกากรโลก 
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน กรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใด และกรณีการเรี่ยไร พร้อมด้วย
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทุกคน ศึกษา
และเรียนรู้บทเรียนและเข้าท าแบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการเรียนรู้ในระบบ Intranet 
ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562  

3. สรุปผลการเรียนรู้ตาม “โครงการเรียนรู้
ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง” ของเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากร พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
การเรียนรู้ จ านวน 5,244 คน คิดเป็นร้อยละ 83 
จากจ านวนบุคลากรของกรมศุลกากรทั้งหมด 
6,301 คน ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้
ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ปฏิญญาอรุชา
ฉบับปรับปรุง ฯลฯ 

3. โครงการคนดีศรีศุลกากร  
    มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงาน
ดีเด่นปรากฏชัด ให้เป็นต้นแบบของ
ข้าราชการที่ดี น ามาซึ่งความภาคภูมิใจ 
แก่ข้า ร าชการผู ้ ไ ด้ร ับกา รคัด เ ลือ ก  
และ เป็นการส่ง เสริม ให้ข้า ราชการ  
กรมศุลกากร ท าความดี มีคุณธรรม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

- คณะกรรมการคัด เลื อกคนดีศรี ศุ ลกากร 
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด 
เป็นคนดีศรีศุลกากร จ านวน 5 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร” ได้รับเงิน
รางวัล คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีศุลกากร 
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดีศรีหน่วยงาน” 
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จริยธรรม และความซื่อตรง จ านวน 11 คน และมีพิธีมอบรางวัล ในวันที ่

4 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
กรมศุลกากร ณ บริเวณห้องประชุมภาสกรวงศ์ 
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 
จ านวน 1 โครงการ  
4. โครงการศุลกากรคุณธรรม 
     มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ทุกคนในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติ 
ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส รักษาวินัย และความถูกต้อง 
ยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และภาคประชาสังคม และเพ่ือปฏิรูป 
กรมศุลก าก ร ให้ เ ป็นหน่ว ย ง านที ่ มี 
ธรรมาภิบาล โดยด าเนินการตามแนวทาง
ของ ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
ประกอบกับนโยบายของกระทรวงการคลัง
ได้มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นกรมน าร่อง
ในการ เป็นองค์กรคุณธรรม น า ไปสู่  
การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังคุณธรรม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. ประชุมคณะท างาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562 ด า เนินการจัดประชุมคณะท างาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของกรมศุลกากร ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยรายงาน
ผลการด า เนิน โครงการศุลกากรคุณธรรม 
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2561  และ
แผนปฏิบัติราชการ โครงการศุลกากรคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ภายใต้
คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ และตัวชี้วัดกลาง
ของกรมฯ ให้ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรทราบ 
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0516(ส)/178 
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ทุกส่วนราชการประเมินผลตัวชี้วัดพฤติกรรม 
พร้อมทั้งรายงานผลรอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กรมศุลกากร ภายในวันที่  5 เมษายน 2562 
และกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ติดตาม 
รวบรวมและสรุปข้อมูลรายงานผลการประเมิน
ตัวชี้วัดของ 71 ส่วนราชการ ในสังกัดกรมศุลกากร 
เพ่ือจัดท าข้อมูลรายงานผลรอบ 6 เดือน 

4. ส่วนราชการที่มีความพร้อม สามารถด าเนินการ
ตามจริยปฏิบัติ  ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์  
ของกรมศุลกากร  ได้ร ับ ประกาศยกย่อ ง 
เป็นองค์กรคุณธรรม ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่กลอง 
โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายด่านศุลกากร
แม่กลอง เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
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ของจังหวัดสมุทรสงคราม จากผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม ตามหนังสือท่ี สส 0031/19001 
ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือก
และประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(2559 - 2564) 

5. สร้างแนวร่วมหน่วยงานภายนอกและภาค
ประชาสังคมในแต่ละพ้ืนที่และในระดับกรม 
เพ่ือร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็นองค์กร
คุณธรรม 
     -  เมื่อวันอังคารที่  16 ตุลาคม 2561  
ณ ห้องประชุมภาศกรวงศ์ ชั้น 2 กรมศุลกากร 
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ให้การต้อนรับ
คณะจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 23 จ านวน 42 ราย ในการศึกษาดูงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมศุลกากร 
     - เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริมจริยธรรม กบท. ได้เข้าประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการศุลกากรคุณธรรมในรอบที่ผ่านมา 
และแผนการด าเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กับรองศาสตราจารย์ ปภัสวดี วีรกิตติ 
(มูลนิธิยุวพัฒน์) 

6. สรุปผลการด าเนินงาน กลุ่มคุ้มครองและ
ส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอกรมฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการฯ ต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวน 1 โครงการ  
5. โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ของข้าราชการ
กรมศุลกากร  
    ม ีว ัตถ ุประสงค ์เ พื ่อสร ้า ง เส ้นทาง 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 
 

1. ศึกษาวิ เคราะห์ ระเบียบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ด้านศุลกากรและด้านบริหาร (Customs Knowledge 
Test : CK Test)เพื่อให้เป็นองค์ประกอบหนึ่ง
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นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ผลส าเร็จ รายละเอียดผลการด าเนินการ 
การเติบโตและความก้าวหน้าที่ชัดเจน
ให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากรให้สามารถ
วางแผนเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ
ของตน เองและม ีการพ ัฒนาตน เอง 
อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการวางแผนเตรียมก าลังคนเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งที่ส าคัญ  

ในการพิจารณาแต่งตั ้งข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ ที่ปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหน้าฝ่าย ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 161/2558 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 

2. คณะกรรมการด าเนินการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร 
(Customs Knowledge Test : CK Test) เสนอ
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
วัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการ
บริหาร ให้ อ.ก.พ.กรมศุลกากร พิจารณา 

3. อ.ก.พ. กรมศุลกากร ประกาศ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร 
(Customs Knowledge Test : CK Test)  
เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
เพ่ือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ตามประกาศ 
ก ร ม ศุ ล ก า ก ร  ที่  1 6 1 / 2 5 5 8  ล ง วั น ที่  
23 กรกฎาคม 2558 

4. ประกาศ อ.ก.พ. กรมศุลกากร อายุการขึ้นบัญชี
ผู้สอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและ
ด้านการบริหาร (Customs Knowledge Test : 
CK Test) เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ เพ่ือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย 
ตามประกาศ กรมศุลกากร ที่  161/2558  
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยให้ใช้ผลการ
สอบผ่านฯ ได้ตลอดไป เว้นแต่ อ.ก.พ. กรมศุลกากร 
จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

5. เสนอรายงานเกี่ยวกับการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร 
(Customs Knowledge Test : CK Test)  
เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
เพ่ือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย ตามประกาศ 
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นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ผลส าเร็จ รายละเอียดผลการด าเนินการ 
ก ร ม ศุ ล ก า ก ร  ที่  1 6 1 / 2 5 5 8  ล ง วั น ที่ 
23 กรกฎาคม 2558 ให้อธิบดี ในฐานะหัวหน้า
ส่วนราชการ และประธาน อ.ก.พ. กรมศุลกากร ทราบ 
และพิจารณาลงนามในประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบวัดความรู้ฯ ประกาศอายุ
การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ฯ และ
ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวน 3 โครงการ  
6. โครงการพันธมิตรศุลกากร 
(Customs Alliances)  
      มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาคีเครือข่าย
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเพ่ือเฝ้าระวัง
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เสริมสร้างธรรมมาภิบาลของเจ้าหน้าที่
และยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในองค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่
บนพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและมีความภูมิใจ
ในวิชาชีพศุลกากร และเพ่ือให้การให้บริการ
ศุลกากรที่สะดวก รวดเร็วและโปร่งใสเป็นธรรม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายศุลกากร 
แก่สมาชิกโครงการฯ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  

- งานสัมมนา “Customs Update” เมื่อวันอังคาร 
ท่ี 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

- งานสัมมนา Customs 2019 : The Next to 
Beyond เมื่อวันอังคาร ท่ี 15 มกราคม 2562 
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี 

- งานบรรยาย หัวข้อ Customs Update 2019 : 
New e-Bill Payment เมื่อวันพุธ ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ ์อาคารอื้อ จื่อ เหลียง 

- งานสัมมนา หัวข้อ “Tariff e-Service”, ผลการศึกษา
ระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release 
Study : TRS) และการท าประชาพิจารณ์เรื่องการ 
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการด าเนินพิธีการศุลกากร
พร้อมใบขนสินค้า” เมื่อวันอังคาร ท่ี 7 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 

- งานสัมมนา หัวข้อ “Customs e-Commerce 
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในพื้นท่ี EEC” 
ในงาน TILOG – LOGISTIX 2019 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่  29 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Amber 3 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

2. ด าเนินโครงการพันธมิตรศุลกากรในเชิงรุก  
ไปสู่ภูมิภาค โดยให้แต่ละส านักงานศุลกากรภาค 
จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานพันธมิตรศุลกากร
ประจ าส านักงานศุลกากรภาค และจัดสัมมนา  
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แก่ผู้ เชี่ยวชาญประจ าพื้นท่ีและผู้ประกอบการ
ประจ าพ้ืนที่ รวมถึงจัดให้ AOC ได้ศึกษาดูงาน 
พิธีการศุลกากร ณ พ้ืนที่จริง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ 

7. โครงการประสานความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน  
    มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออกได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาการน าเข้าส่งออก ตลอดจน
ประสานงานและแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับ
การน าเข้าส่งออกร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถท างานร่วมกัน 
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา และปรับปรุง
รูปแบบหรือวิธีการท างานที่จะท าให้เกิด
การท างานร่วมกันอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความสะดวกในการ
น าเข้า - ส่งออก 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เพ่ือแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค ตามที่คณะท างานฯ รวบรวม
และเสนอเข้าที่ประชุม 

2. มีหนังสือรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 
ท างานฯ เสนออธิบดีกรมศุลกากร ตามหนังสือ 
ที่ กค 0506(2)/620 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

3. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

4. มีหนังสือรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 
ท างานฯ เสนออธิบดีกรมศุลกากร ตามหนังสือ 
ที่ กค 0506(2)/18 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 

5. มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาตามแนวทางที่กรมอนุมัติ รวมทั้งประสานงาน
หน่วยงานภายนอกเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

6. คณะท างานประสานความร่วมมือภาครัฐ  
และภาคเอกชนประจ าพ้ืนที่  รวบรวมปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปรายงาน 
ที่ประชุมคณะท างานฯ ต่อไป 

7. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 

8. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2562 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 

9. มีหนังสือรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 
ท างานฯ เสนออธิบดีกรมศุลกากร ตามหนังสือ 
ที่ กค 0506(2)/41 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

10. จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 
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นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ผลส าเร็จ รายละเอียดผลการด าเนินการ 
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile 
ส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากร  
      มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการควบคุม
ทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง 
โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพ Local 
Profile เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงในการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต  
ที่มีความเสี่ยงต่ า และก าหนดมาตรการ 
ที่ เข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าที่ มี 
ความเสี่ยงสูง 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. คณะท างานฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติการน าเข้า- ส่งออกของด่านศุลกากรในความ
รับผิดชอบของส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 เพ่ือน าไป 
พิจารณาจัดท า Local Profile ของส านักงาน
ศุลกากรภาคท่ี 4 

2. คณะท างานฯ มีมติการประชุมครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คัดเลือกหน่วยงาน
ที่จะจัดท า Local Profile คือ  
1) ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 2) ด่านศุลกากรสะเดา 
และ 3) ด่านศุลกากรสงขลา 

3. คณะท างานฯ ท าหนังสือสอบถามข้อมูล  
การจัดท า Local Profile ไปยังด่านศุลกากร 
ที่ได้รับคัดเลือก เพ่ือจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด 
ในด้านต่าง ๆ  เช่น หลักเกณฑ์การจัดท า Local Profile 
การจัดตั้งคณะท างาน การใช้ระบบ Local Profile 
ในการตรวจปล่อยสินค้า รวมทั้งการเสนอปัญหา/
อุปสรรค  ความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะ  
ในการจัดท า Local Profile 

4. กรมฯ ได้อนุมัติให้คณะท างานฯ ลงพ้ืนที่  
ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
และด่านศุลกากรสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประชุมและ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและให้ค าปรึกษา 
กับคณะท างาน 

5. คณะท างานฯ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานสรุป
ประเด็นปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบ Local Profile 
ของส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากรในความ
รับผิดชอบ ของส านักงานศุลกากรภาคที่  4 
เพ่ือน าเสนอกรมฯ 

6. กรมฯ รับทราบและเห็นชอบรายงานสรุป
ประเด็นปัญหา ข้อจ ากัดและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบ Local Profile 
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นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ผลส าเร็จ รายละเอียดผลการด าเนินการ 
ของส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากรในความ
รับผิดชอบของส านักงานศุลกากรภาคท่ี 4 

7. คณะท างานฯ ได้มีหนังสือ ที่ กค 0598(3.2)/42 
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เพ่ือติดตามการพัฒนา 
Local Profile ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 
ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรสงขลา 

8. คณะท างานฯ ได้รายงานผลการติดตามการพัฒนา 
Local Profile ของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  
ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรสงขลา 
ให้กรมฯ ทราบ ตามหนังสือ ที่ กค 0598(ส)/559 
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต มีโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
จ านวน 2 โครงการ  
9. โครงการระฆังศุลกากร  
      เป็นโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ณ ที่ท าการ
กอง ส านักงาน และด่านศุลกากรทุกแห่ง 
เ พ่ือประโยชน์ ในด้านการบูรณาการ 
กลยุทธ์ด้ านการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากร 
และเพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการในหน่วย
ราชการสั งกัดกรมศุลกากรได้ รับการ
อ านวยความสะดวก ตลอดจนได้รั บ 
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ พิธีการ
ศุลกากรอย่างรวดเร็ วและ เป็นธรรม 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกรมศุลกากร 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 
 

1. จัดส่งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้า  
และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหา 
เรื่องร้องเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ก่อนประชาสัมพันธ์
ทางระบบ Internet ของส่วนราชการระดับ กอง 
ส านักงาน และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อเป็นข้อมูล
ในการแก้ไขปัญหากรณีท่ีไม่ได้รับความสะดวก 
และไม่เป็นธรรม ในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าท่ี
กรมศุลกากร 

2. ติดตามผลการด าเนินการ พบว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีการร้องเรียนผ่านโครงการรวม 8 เรื่อง 
โดยเป็นเรื่องร้องเรียนของ สกท. จ านวน 1 เรื่อง 
และ สผภ. จ านวน 7 เรื่อง ท้ังนี้ เรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ได้รับการด าเนินการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

10. โครงการให้ความรู้และเผยแพร่ 
การด าเนินการทางวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
     มี วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อ ให้ บุ ค ล าก ร 
ของกรมศุลกากรรับทราบพฤติกรรม 
การกระท าอันเป็นความผิดวินัยและ 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
และแนวการพิจารณาโทษและอัตราโทษ
เมื่อมีการกระท าผิดวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเสริมสร้าง

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 

1. ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด ได้รวบรวม
สถิติข้อมูลและค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัยและ ความรับผิดทางละเมิด เช่น วินัยน่ารู้ 
การแจ้งเวียนค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด และสรุปย่อ
ค าสั่งและบทลงโทษ กรณีวินัยและความรับผิด 
ทางละเมิด เป็นรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยศกึษาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
กรมศุลกากรระยะ 5 ปี เพื่อด าเนินการส ารวจ
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นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ผลส าเร็จ รายละเอียดผลการด าเนินการ 
และ พัฒนาทัศนคติ  จิ ตส านึ ก  และ
พฤติกรรมของบุคลากรกรมศุลกากร 
ให้ เป็นผู้ มี วินัย  หลีกเลี่ ยงพฤติกรรม 
การกระท าผิ ดวินั ยและความ รับผิ ด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกระท าผิดวินัย
และการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 
พร้อมทั้ งบทลงโทษเมื่อกระท าผิดวินัยและ
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรได้รับความเสียหาย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการพิจารณาโทษ 
อัตราโทษ และค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและ
ความร ับผ ิดทางละเมิดของ เจ ้าหน ้าที ่ของ 
กรมศุลกากรเป็นรายไตรมาส 1 - 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งด าเนินการ
เผยแพร่ความรู้ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวินัย
และความร ับผ ิดทางละ เม ิด ของเจ้าหน้าที่ 
ทางระบบ Intranet ทุก 6 เดือนของปีงบประมาณ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตระหนักและรับทราบ
ถึงข้อมูลเกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิด  

2.  ส่วนวินัย และความรับผิดทา งละ เมิด  
ได้ด าเนินการแจ้งเวียนค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
การด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
ทันทีที่มีค าสั่งกรมฯ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ค าสั่งลงโทษ เป็นต้น 

3. จัดท าบทเรียนเรื่องวินัยและความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ 
กรมศุลกากรทุกคน ได้เข้าเรียนรู้และท าแบบทดสอบ
ประเมินความรู้วินัยและความรับผิดทางละเมิด 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ ในระบบ Intranet 
ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าเรียนรู้จ านวน 5,178 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.43 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
และผ่านเกณฑ์การทดสอบ จ านวน 5,075 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของจ านวนบุคลากร 
ผู้เข้าเรียนรู้ 
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๓. การประเมินตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 การประเมินตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 สรุปผลได้ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 1 : จ านวนของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรมีความรู้ความเข้าใจและ
ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ป ร ะ ม ว ล จ ร ิย ธ ร ร ม
ข้ า ร าชก า รพล เ รื อนและจร รย า
ข้าราชการกรมศุลกากร ฯลฯ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- กรมศุลกากร ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 คือ โครงการ เรียนรู้
ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง โดยจัดท าบทเรียนและแบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการเรียนรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised 
Arusha Declaration) ประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและความประพฤติ
ของเจ้าหน้าที่ (Model Code of Ethics and Conduct) ขององค์การ
ศุลกากรโลก แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด และกรณีการเรี่ยไร 
พร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทุกคนเข้าเรียนรู้บทเรียนและท าแบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ในระบบ Intranet 

- สรุปและประเมินผลการด าเนินการ พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
การเรียนรู้ จ านวน 5,244 คน คิดเป็นร้อยละ 83 จากจ านวนบุคลากร
ของกรมศุลกากรทั้งหมด 6,301 คน ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดให้
ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ปฏิญญาอรุชา
ฉบับปรับปรุง ฯลฯ จึงท าให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนเรื่องร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการทางวินัย ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

- กรมศุลกากร ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 คือ การจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีการร้องเรียนผ่านกลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งจากผลสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเรื่องร้องเรียนที่ถูกส่งให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการทางวินัย จ านวน 2 เรื่อง ในขณะที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียนถูกส่งเพ่ือด าเนินการทางวินัย 
จึงท าให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ตั วชี้ วั ดที่  3  :  จ า น ว น เ รื่ อ ง ที่ มี  
การกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พิจารณาแล้วเสร็จ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคดีท้ังหมด 

- กรมศุลกากร ได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 3 คือ การด าเนินการทางวินัย
กรณเีรื่องท่ีมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี
เรื่องฯ คงค้างจากปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จ านวน 4 คดี และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีคดีกรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 2 คดี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของจ านวนคดีทั้งหมด เหลือคดีคงค้าง จ านวน 2 คดี จึงท าให้ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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๔. วิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 4.1  การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 แบ่งตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้ 
  

 
 
 4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. การด าเนินการของโครงการต่าง ๆ จ านวน 10 โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 
มีผลการด าเนินการในทุกโครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

2. กรมศุลกากรมีค าสั่งกรมศุลกากร แต่งตั้งคณะท างานศึกษา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของกรมศุลกากร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกรมศุลกากรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ซึ่งคณะท างานฯ 
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมศุลกากร 
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเสนอผลการด าเนินงานให้กรมศุลกากรทราบ เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุง
การด าเนินงานในการป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร รวมทั้งจัดท าแผนงาน (Road Map) ในการด าเนินงาน
ของกรมศุลกากรให้เกิดความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 30% 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 10% 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
10% 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
30% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
20% 

โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
3 โครงการ 30% 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
1 โครงการ 10%  

ยุทธศาสตรที่ 3 
1 โครงการ 10%  

ยุทธศาสตรที่ 4 
3 โครงการ 30%  

ยุทธศาสตรที่ 5 
2 โครงการ 20%  
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ผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กรมศุลกากรมีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมศุลกากรได้คะแนนและล าดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 
ผลการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 90.31 ทั้งนี้ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
กรมศุลกากร ทั้ง 3 ส่วน คือ กรมศุลกากรมีคะแนน IIT อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) EIT มีคะแนนอยู่ใน
ระดับดี (Good) และ OIT มีคะแนนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) เมื่อท าการจัดอันดับผลคะแนน 
ในระดับกรม พบว่ากรมศุลกากรอยู่ในอันดับที่ 26 จากจ านวน 144 หน่วยงาน มีคะแนนสูงขึ้นจากปี 2561 
ที่ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 88.25 อยู่อันดับที่ 28 จากจ านวน 146 หน่วยงาน 

 

3. ผลการด าเนินการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 1 
และตัวชี้วัดที่ 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3 ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด เนื่องจากการด าเนินการทางวินัยจะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รัดกุม และเป็นธรรม 
ท าให้การด าเนินการทางวินัยมีกระบวนการและรายละเอียดหลายขั้นตอน จึงไม่สามารถท าให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว 
การลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ล่าช้า อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้จ านวนของเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ลดลง เนื่องจากกรมศุลกากรขาดกรณีตัวอย่าง
ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรคนอ่ืน ๆ ได้รับทราบถึงผลของการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นสิ่งเตือนใจ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและไม่กล้ากระท าทุจริตใด ๆ 

 4.3 ปัจจัยสนับสนุนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ปัจจัยสนับสนุน 

 ๑. ผู้บริหารกรมศุลกากรทุกระดับ ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการด าเนินการ  
ตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมด าเนินกิจกรรม รวมถึงเข้ารับการอบรม 
ในหลักสูตรต่างๆ ภายใต้โครงการของแผนปฏิบัติการฯ 
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 2. กรมศุลกากรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เป็นประโยชน์และรองรับต่อการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหาร
ความเสี่ยง เช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ Local Profile ของส านักงานและด่านศุลกากรต่าง ๆ และมีการถ่ายทอด
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร เช่น โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง โครงการให้ความรู้ 
และเผยแพร่การด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และโครงการปลุกจิตส านึก 
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นต้น  

 3. กรมศุลกากรมีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากร 
เช่น ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X - Ray ระบบติดตามทางศุลกากร (e - Lock) 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV และ Mobile Phone Camera) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการด าเนิน
โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าทางบก ทางทะเล และอากาศ 

 ปัญหาอุปสรรค 

 1. กรมศุลกากรได้มีค าสั่งโยกย้ายข้าราชการ และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินงาน การติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ของแต่ละโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ เนื่องจากข้าราชการที่ย้ายไปที่แต่ละส่วนงานใหม่
และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษา 
รับการถ่ายทอดงาน และสอนงานก่อนปฏิบัติงานจริง  

 2.  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนก าหนดให้กรมศุลกากรไม่สามารถปฏิเสธการรับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ร้องเรียนได้ กล่าวคือ ต้องรับเรื่องร้องเรียนไว้ก่อนและด าเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงภายหลัง ท าให้สถิติ
จ านวนเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่กรมศุลกากรรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 472 เรื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 327 เรื่อง ทั้งนี้เรื่องที่ร้องเรียนบางกรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
หรอืพยานหลักฐาน ไม่ชัดเจนหรือขาดพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อร้องเรียน ท าให้ต้องมีการขอข้อมูลเพ่ิมเติม
จากผู้ร้องเรียน หรือบางครั้งการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมีความชัดเจนไม่เพียงพอ 
จึงท าให้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม ส่งผลต่อการพิจารณาในบางเรื่องไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้อย่างรวดเร็ว และบางเรื่องผู้ร้องเรียนมิได้ให้ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ ไว้ ท าให้ไม่สามารถติดต่อ  
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือบางกรณีเป็นการร้องเรียนเพ่ือกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง  

๕. ข้อเสนอแนะ 

  1.   การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการปฏิรูปกรมศุลกากรไปสู่ “องค์กรศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” 
และเพ่ือให้กรมศุลกากรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล บุคลากรในองค์กร
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กรมศุลกากรจึงควรสานต่อโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบรรจุโครงการและแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ลงในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  2. แผนงาน/โครงการใหม่ ๆ ที่จะถูกบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ควรเป็นแผนงาน/โครงการที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์และส่งผลให้ตัวชี้วัด  
เป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดที่ ๓ พิจารณาก าหนดแผนงาน/โครงการ/
แนวทางในการด าเนินการ เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด ต่อไป 

 


