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เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐทีค่รอบคลุมทุกมติิในการด าเนินงาน มีการเก็บข้อมูล

อย่างรอบด้าน สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนไทย ที่มีต่อการท างานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง

ทั่วประเทศ

ประชาชนผูม้าตดิตอ่

บุคคลทัว่ไปเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ

2565

(IIT,EIT) (0IT)



ตัวชี้วดัที ่1 
การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วดัที ่2
การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วดัที ่3
การใช้อ านาจ

ตัวชี้วดัที ่4
การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วดัที ่5
การแก้ไขปัญหาการทุจริต

5 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที ่1. การปฏิบัตหิน้าที่ 

มีการประกาศตนเปน็หนว่ยงานที่เจา้หนา้ที่รฐัทกุคนไม่รับของขวญัและของก านลัทกุชนดิ
จากการปฏบิตัหิน้าทีทุ่กเทศกาล (No Gift Policy) เมื่อวันที ่14 มีนาคม 2565

01

02 มปีระกาศเจตจ านงสจุรติของอธบิดกีรมศลุกากร

03 คู่มือการปฏิบตังิานของเจา้หน้าที ่21 กระบวนงาน 
และคูม่ือประชาชน 69 กระบวนงาน

04 มปีระมวลระเบยีบปฏิบตัิ ปีพ.ศ. 2560 (จ านวน 9 หมวด)

05 จรรยาขา้ราชการกรมศลุกากร ก าหนดแนวทางการปฏิบตัตินของเจา้หนา้ที่
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เอกสารประกอบใช้จริง/1.1 No gift policy.jpg
เอกสารประกอบใช้จริง/1.2 ประกาศเจตจำนง (นายพชร).jpg
เอกสารประกอบใช้จริง/1.3 เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/1.4 ประมวลกรมศุลกากร ปี 2560.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/1.5 จรรยาข้าราชการ.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/Ethics Boosting Ep.1.mp4
เอกสารประกอบใช้จริง/Ethics Boosting Ep.1.mp4


01 จัดท าแผนฯ
02 ด าเนนิการ

04 ทบทวนและประเมนิผลด า เนิ นง านด้ านการจัดซื้ อจัดจ้ า ง
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จั ดจ้ า ง แล ะการบริห า รพั สดุ ภ าครั ฐ 
พ.ศ. 2560 และได้จัดท าคู่มือในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ ได้ศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
โปร่งใสและเป็นธรรม เช่น
- คู่มือก าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
- คู่มือก าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)

มีการทบทวนและน าผลการใชจ้า่ย
งบประมาณที่เกิดขึน้ 

มาใชป้ระกอบการพจิารณา
ในการจดัท าค าของบประมาณ

และแผนการใชจ้า่ยฯ
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มีการตดิตามผลการใชจ้า่ย
งบประมาณ ในด้านผลการใชจ้า่ย 

ความคุม้คา่ และการบรรลุ
วัตถุประสงคข์องงบประมาณที่ตัง้ไว ้
เป็นรายสปัดาห ์และมกีารประชมุ

ติดตามผลทุก 3 เดือน

03 ติดตามผลการด าเนนิการ

มแีผนการปฏิบัตงิาน
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเผยแพรท่างอินเตอร์เน็ตกรมฯ

เอกสารประกอบใช้จริง/2.2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.PDF
เอกสารประกอบใช้จริง/2.2 ดำเนินการ.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/2.3. คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.PDF
เอกสารประกอบใช้จริง/2.3. info e-bidding.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/2.4 คู่มือจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/2.4 info e-market.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/2.4 มีการทบทวนและนำผลการใช้.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/2.3 ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในด้าน.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/2.1 แผนการใช้จ่าย.pdf


- มีจรรยาขา้ราชการกรมศลุกากร และประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน
(ฉบบัป ีพ.ศ. 2564)

- มีเส้นทางความกา้วหนา้ทางสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศลุกากร 
ตามประกาศกรมศลุกากร ที่ 161/2558

- กรมฯ ได้มีการแจง้เวียน หลักเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนขา้ราชการ 
พนักงานราชการ เป็นไปตามที ่ก.พ. ก าหนด และลูกจา้งประจ า ตามแนวทางของ
กระทรวงการคลัง ตามรอบการประเมินของปีงบประมาณ
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- มีแนวทางการน าจรยิธรรมไปใชใ้นการบรหิารงานบคุคล ของกรมศลุกากร
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

- มีแนวทางการจดัการเรือ่งรอ้งทกุขข์องกรมศลุกากร  

เอกสารประกอบใช้จริง/3.1 จรรยาข้าราชการ info.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/3.1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/3.2 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/Ethics Boosting Ep.1.mp4
เอกสารประกอบใช้จริง/Ethics Boosting Ep.1.mp4
เอกสารประกอบใช้จริง/3.3 แนวทางการนำจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/3.4 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงาน.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/3.4 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงาน.pdf


ตัวชี้วัดที่ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

คู่มือปอ้งกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อน

มีการจองรถและจองหอ้งประชุม
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

มีแนวทางการยมืใช้วสัดุ
อุปกรณ์ของสว่นราชการ

ตามภารกจิงาน
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เอกสารประกอบใช้จริง/ขอยืมแป๊บนึงอาจถึงไล่ออก.mp4
เอกสารประกอบใช้จริง/ขอยืมแป๊บนึงอาจถึงไล่ออก.mp4
เอกสารประกอบใช้จริง/4.2 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/4.2 จองรถ จองห้องประชุมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์.pdf


มีประกาศตนเปน็หนว่ยงานทีเ่จา้หนา้ที่ของรฐัทกุคนไมร่บัของขวญัและ
ของก านัลทกุชนดิจากการปฏิบตัหินา้ทีท่กุเทศกาล (No Gift Policy) 

เมื่อวนัที ่14 มีนาคม 2565

การด าเนนิการเกีย่วกบั
เรื่องรอ้งเรยีนตามประกาศกรมฯ 

ที่ 14/2565
ลว. 25 มกราคม 2565

เรื่อง วิธีการรบัค ารอ้งและการพิจารณา
เรื่องรอ้งเรยีนของกรมศลุกากร

สายดว่น กจธ. 1332
รับเรือ่งรอ้งเรยีน

ร้องทุกข ์และชอ่งทาง
การรอ้งเรยีน
10 ช่องทาง

การจัดตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติกรมศลุกากร (ศปท. กรมศลุกากร) 
ค าสั่งกรมฯ ที่ 38/2565 ลว. 9 กุมภาพนัธ ์2565

5

2
ของกรมศลุกากร

1

ระบบลงทะเบยีนและบรหิาร
จัดการเรือ่งรอ้งเรยีน
ทางอิเลก็ทรอนกิส์

ประกาศกรมฯ ที่ 99/2564
ลว. 30 มิถุนายน 2564

6
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การประกาศเจตจ านงสจุรติของอธบิดกีรมศลุกากร การจัดตัง้กลุม่งานจรยิธรรมของกรมศลุกากร ตามค าสัง่กรมฯ ที่ 17/2565 ลว. 25 มกราคม 2565

คณะกรรมการจรยิธรรมประจ ากรมศุลกากร
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
มีผลตั้งแตว่นัที ่1 เมษายน 2565

3 4

เอกสารประกอบใช้จริง/1.1 No gift policy.jpg
เอกสารประกอบใช้จริง/5.2 ประกาศกรมฯ 14.2565.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/5.4 10ช่องทางการร้องเรียน.png
เอกสารประกอบใช้จริง/5.6 คำสั่งกรมฯ 38.2565.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6FnT5nge5NE
เอกสารประกอบใช้จริง/5.3 ประกาศกรมฯ 99.2564.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/1.2 ประกาศเจตจำนง (นายพชร).jpg
เอกสารประกอบใช้จริง/3.4 คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงาน.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/5.11 คณะกรรมการจริยธรรม 2565.pdf


รายงานการตรวจสอบภายใน
และการตรวจตดัปี

มีมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหา
การทุจรติประพฤตมิชิอบของกรมศลุกากร

ค าสั่งกรมฯ ที่ 167/2563
ลงวันที ่22 เมษายน 2563

10 11

ของกรมศลุกากร

7

12

8 9
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นโยบายเกีย่วกบัคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของกรมศลุกากร 
ประกาศกรมศุลกากร 
ลว. 3 มกราคม 2561

มีการคุ้มครองพยาน ผู้ให้ข้อมลู
ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ใหถ้อ้ยค าการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร

ประกาศกรมฯ ที่ 60/2564 ลว. 30 มีนาคม 2564

แผนปฏิบตักิารปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ

ของกรมศลุกากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

มีการน าเรือ่งรอ้งเรยีน ร้องทกุข ์
ไปวิเคราะหผ์ลเปน็รายไตรมาส และรายป ี

เพื่อวเิคราะหแ์ละแก้ไขปญัหา
เรื่องรอ้งเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ

เอกสารประกอบใช้จริง/5.12 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/5.12 รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/5.10 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/Ethics Boosting Ep.1.mp4
เอกสารประกอบใช้จริง/Ethics Boosting Ep.1.mp4
เอกสารประกอบใช้จริง/5.5 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/5.9 การคุ้มครองพยาน.pdf
เอกสารประกอบใช้จริง/5.7 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf




ช่องทางการตอบแบบวดัการรบัรู้
ของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีภายใน (IIT)

https:// itas.nacc.go.th/go/iit/ogponf
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สอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิได้ที ่กลุ่มงานจรยิธรรม (กจธ.) กองบรหิารทรพัยากรบคุคลกรมศลุกากร โทร 20 4987


