
 
 

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 -2565) 

กรมศุลกากรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565) ขึ้น โดยค านึงถึง 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 3 แผนหลัก คือ แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทที่ 22 
กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนและสังคมให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 3) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 4) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ที่มุ่งเน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
และ 5) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งได้น าแนวทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับส่วนราชการ ตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่  นร 1019/38 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ก าหนด
เป้าหมายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส่วนราชการ ด้วยการเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม คือ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของกรมศุลกากรให้เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยความโปร่งใส การเสริมสร้าง
มาตรการเชิงบวกในการป้องกันการกระท าผิดวินัย การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือนและจรรยา
ข้าราชการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากรในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ  

กรมศุลกากรได้มีค าสั่งที่ 153/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนิน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร โดยคณะท างานฯ ได้ศึกษา วิเคราะห์ บทบาท
ภารกิจของกรมศุลกากรก าหนดประเด็นและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และได้ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การด าเนินยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร” จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางและ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ  
1 สร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบ 2. ขับเคลื่อนการเป็น “องค์กรศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” และ  
3.  เสริมสร้างการมีจิตบริการ คณะท างานฯ จึงได้เสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้ผู้บริหารกรมศุลกากรลงนาม
เห็นชอบ รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 - 2565) 
มีดังนี้
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แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรม กรมศลุกากร เพื่อพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย ์ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562 – 2565) 
เป้าหมาย : ศุลกากรไทย รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด 
2562 2563 2564 2565 

1. สร้างสังคมแห่งความ
รับผิดชอบ 
 

เป้าประสงค์ :  
เพ่ือให้กรมศุลกากรมี
บุคลากรที่มีศักยภาพและ
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 
ตัวชี้วัด :  
1. ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของบุคลากร 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้เพ่ิมข้ึน (ใช้ตัวเลข
ของบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่ผ่านหลักเกณฑ์
การ Pre-test,Post-test) 

1.1 พัฒนาแผน
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจ รวมถึง
ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ    
ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่และมี
ความผูกพันต่อ
องค์กร 
 

1. แผนวิเคราะห์ภารกิจงานและก าลังคน เพ่ือรองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน * 

สคอ. กบท./
กพบ. 

 X X X มีผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
ที่เหมาะสมกับภารกิจงาน 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านศุลกากร (Customs Capacity Building) 
    2.1 โครงการ Customs Professional  
e-Learning Platform 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ 
การพัฒนาผ่านระบบ 
e-Learning ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

    2.2 โครงการ Customs Knowledge 
Mobilization * 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีคู่มือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านการจ าแนก
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

    2.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงาน
และการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching/Mentoring) 

สวศ. กบท. X X X X 1. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแนวทาง
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาตามแนวทางที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด 
2562 2563 2564 2565 

      2.4 โครงการ Standard Training Course * 
 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีหลักสูตรมาตรฐานในการ
พัฒนาความรู้ด้านพิธีการ
ศุลกากรให้แก่บุคลากร 

      2.5 โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (The Soft Skills for 
Customs) 

สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

    2.6 โครงการ Customs Talent Management สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2.  มีการประเมินผลการพัฒนา
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  3. โครงการ HR Chatbot  * 
    - ด้านการอบรม (สวศ.) 
    - ด้านบริหารงานบุคคล (สบค.) 
    - ด้านสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (สสท.) 
    - ด้านส่งเสริมจริยธรรม (กคจ.) 
    - ด้านวินัย (สวค.) 
 
 

กบท. 
 

X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีระบบ HR Chatbot
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ผู้รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด 
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  4. โครงการ We love Customs * 
 

สสท. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีผลส ารวจความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

      4.1 โครงการจ าขึ้นใจ I-SMILE * สสท. กบท. 
/ สลข. 

X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการจัดกิจกรรม 
เพ่ือปลูกฝังค่านิยมองค์กร
อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม 

 1.2 ปลูกฝัง
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
หน้าที่พลเมืองที่ดี 

5. โครงการศุลกากรจิตอาสา เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส 
เป็นธรรม *  
 

กคจ. กบท. 
/ สลข. 

X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ทุกหน่วยงานจดักิจกรรม 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

  6. โครงการการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Customs 
YouTube Channel * 

สลข. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip) 
เผยแพร่ทาง YouTube 
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 หัวข้อ 
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2. ขับเคลื่อนการเป็น 
"องค์กรศุลกากรคุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจรติ" 
เป้าประสงค์ :  
เพ่ือให้บุคลากรกรมศุลกากร
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ
สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต และสนับสนนุให ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจรติ
มากขึ้น รวมทั้งมีกฎหมายที่
ทันสมัย และไม่เป็น
อุปสรรคต่อประชาชน 
ตัวช้ีวัด :  
1. ผลการประเมิน ITA  
ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน 
2. สัดส่วนเจ้าหน้าที่กรมฯ 
กระท าผิดกฎหมายลดลง
ร้อยละ 20  
 
 

2.1 เสริมสร้าง
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรกรม
ศุลกากร 

7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Campaigned Integrity)  
    7.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม กคจ. กบท. 

 
X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ

การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. หน่วยงานในกรม
ศุลกากรด าเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดคุณธรรม      
อัตลักษณ์ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของแต่ละ
ตัวชี้วัด 

       

    7.2 โครงการปรับปรุงคู่มือจรรยาข้าราชการ 
กรมศุลกากร (Revised Code of Ethics) * 

กคจ. กบท. X    1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีคู่มือจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร เผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ 
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3. จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล 
เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
ร้อยละ 10 
4. จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระท าการทุจริต ลดลง
ร้อยละ 10 
5. กระบวนการด าเนินคดี
ทุจริตที่จ าเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบ
ปกติท่ีกฎหมายก าหนด     
ไม่เกินร้อยละ 25 
6 .บั งคับใช้ กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50 
7. ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย 

     7.3 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง กคจ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

     7.4 โครงการเรียนรู้วินัยด้วยตนเอง  สวค. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบความรู้ 
ด้านวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

     7.5 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
         - โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ (Self-
Assessment) 

         - โครงการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหาร
และปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมศุลกากร  

 

          

กคจ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ  5 ระดับ 
2. บุคลากรมีผลการประเมิน 
Self-Integrity Assessment 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3. หัวหน้าสว่นราชการ 
ทุกหน่วยงานในกรมฯ 
มีการประกาศเจตจ านง
สุจริตฯ เมื่อเข้ารับต าแหน่ง 
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      7.6 โครงการคนดีศรีศุลกากร กคจ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2. มีการมอบรางวัล 
ยกย่องส่งเสริมคนดี 
ศรีศุลกากรปีละ 1 ครั้ง 

      7.7 โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ” * 
          - หวัข้อ “Ethics Boosting” (กคจ.) 
          - หวัข้อ “Be Proud” (สวค.) 
 

กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip) 
เผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ 
1 เรื่อง 

 2.2 พัฒนา
ระบบและสร้าง
กลไกการ
ป้องกันการ
ทุจริต รวมถึง
ก ากับติดตามให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
จริยธรรม 

8. โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ * 
 

กคจ. กบท.  
 
 

 

X 
 
 

 

X 
 
 

 

X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2. มีข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
(TOR) (ปี 2563) 
3. มีระบบลงทะเบียนและ
บริหารจดัการเรื่องร้องเรยีน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ปี 2565  

  9. โครงการ Ethics Roadshow 
(กคจ. สัญจร)  

กคจ. กบท.  X X X 1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีการลงพ้ืนที่อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
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  10. โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร 

สบค. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. กรมศุลกากรมีกรอบ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) 
ทีม่ีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

  11. โครงการระฆังศุลกากร กคจ. กบท. X X X X 1.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ  
2. มีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน และ 
ให้ข้อมูลค าปรึกษาแก่ผู้มา
ติดต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  12. โครงการสร้างความโปร่งใสในการด าเนินการทางวินัยให้เป็นธรรมและมีมาตรฐาน  
        12.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน 
สวค. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ

การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ 
การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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        12.2 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับ 
การด าเนินการทางวินัย * 

สวค. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีฐานข้อมูลที่ให้
คณะกรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าสืบค้นและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการทางวินัยได้ 

  13. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมศุลกากร * กคจ. กบท X X X X มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กรมศุลกากร 

 2.3 สนับสนุน
และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามี
ส่วนร่วมในการ
สร้างองค์กร
ปลอดทุจริต 

14. โครงการพันธมิตรศุลกากร สลข. X X X X 1. ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. มีการประสานงาน
แก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการต่อไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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  15. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (ครอ.) 

คณะท างาน 
ครอ. 

X X X X ๑. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
๒. ประเด็นปัญหา/
อุปสรรค/ข้อร้องเรียนซ่ึง
คณะท างาน ครอ. เสนอต่อ 
ที่ประชุมได้รับการแก้ไข 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 2.4 พัฒนา/
ปรับปรุง
กฎหมายให้มี
ความทันสมัย 
และไม่เป็น
อุปสรรคต่อ
ประชาชน 

16. โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพ่ือ
ป้องกันการน าของเสีย อันตรายเข้ ามาทิ้ งค้ างใน
ราชอาณาจักร * 
 
 
 
 

กกม. 
 

X X X X ๑. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ ๕ ระดับ 
2.ปรับปรุงกฎหมาย
ศุลกากรเกี่ยวกับของผ่าน
แดน/ของถ่ายล า และของ
ตกค้าง ให้เหมาะสม และ
ทันสมัย 
3. ปรับปรุงเกณฑ์การ
เปรียบเทียบการระงับคดี
ในความผิดตามมาตรา 
244 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร 
พ.ศ. 2560 
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3. เสริมสร้างการมีจิตบริการ 
เป้าประสงค์ :  
เพ่ือให้บุคลากรกรมศุลกากร
ให้บริการตามมาตรฐานที่
ก าหนดอย่างรวดเร็ว เต็มใจ 
ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการให้บริการ 
ตัวช้ีวัด : 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศุลกากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

พัฒนามาตรฐาน
และปลูกฝัง 
การมีจิตบริการ 

17. โครงการเสริมสร้างการให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind) * 
      17.1 โครงการจัดท าคู่มือ Service Mind  
 

คณะท างาน
Service 
Mind 

X    มีคู่มือ Service Mind
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ 

       17.2 โครงการอบรมการให้บริการศุลกากรด้วยใจ   สวศ. กบท. X X X X 1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 5 ระดับ 
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมร้อยละ 80 

* โครงการใหม่



 
 


