คำนำ
กรมศุ ล กากรโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการจริย ธรรมประจ ากรมศุ ล กากร ได้ จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565) ขึ้น
โดยค านึ งถึ ง 1) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ า นการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ 2) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ใน 3 แผนหลั ก คื อ แผนแม่ บ ทที่ 20
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนแม่ บ ทที่ 22 กฏหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพมนุ ษ ย์
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนและ
สั งคมให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต 3) ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”
4) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ที่มุ่งเน้นการวางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย และ 5) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งได้นาแนวทาง
การด าเนิ น งานด้านการส่ งเสริ มคุณ ธรรม จริยธรรม ส าหรับ ส่ วนราชการ ตามหนั งสื อ ส านัก งาน ก.พ. ที่
นร 1019/38 ลงวั น ที่ 19 มกราคม 2560 ที่ ก าหนดเป้ าหมายการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ส่วนราชการ ด้วยการเสริมสร้างให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม คือ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และวางรากฐานการเสริมสร้าง
คุณ ธรรม จริย ธรรม ของกรมศุ ล กากรให้ เป็ น รูป ธรรม มุ่ งเน้ น ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ให้ ส าเร็จลุ ล่ ว ง
ตามเป้าประสงค์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยความโปร่งใส การเสริมสร้างมาตรการเชิงบวก
ในการป้ องกัน การกระทาผิ ดวินัย การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้า ที่ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่สาคัญสาหรับผู้บริหารและคณะกรรมการจริยธรรมประจากรมศุลกากรในการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ
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1. บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
รัฐบาลกาหนดยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็น แผนแม่บทหลั กของ
การพั ฒ นาประเทศ ภายใต้ วิสั ย ทั ศ น์ ที่ ว่า “ประเทศมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้วิสั ยทั ศน์ ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ งชาติ ต้านทุจริต ประกอบกั บ
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับส่วนราชการ เพื่อให้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนเป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนงานด้านคุณ ธรรม จริยธรรม ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
สาหรับส่วนราชการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้นโยบายว่ากระทรวงการคลัง
จะเป็น กระทรวงที่ป ลอดจากการทุจ ริตเป็นกระทรวงแรก ภายใต้นโยบาย “กระทรวงการคลัง : คุณ ธรรม
โปร่งใส ไร้ทุจริต” โดยให้ทุกส่วนราชการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน คณะกรรมการจริยธรรมประจา
กรมศุล กากร จึงได้กาหนดนโยบายการจัดท ายุทธศาสตร์ขับ เคลื่ อนคุณ ธรรมจริยธรรม ของกรมศุล กากร
โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริม สร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายให้บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายของประเทศให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์
ชาติโดยภาครัฐควรมีกาลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ให้ มีความสามารถ และตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจ
ให้ คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒ นาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้ มีสมรรถนะใหม่ ๆ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการ
เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่น
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารกาลังคน ภาครัฐต้องมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคลในทุ กขั้น ตอนควบคู่ไปกับ การเสริม สร้างประสิ ทธิภ าพและคุณ ภาพภายใต้
หลั กระบบคุ ณธรรม ปรั บปรุ งและเปลี่ ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลั งคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา
การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน แลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลาย
ระดับระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ได้อย่ างคล่องตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
นอกจากนี้บุคลากรภาครัฐควรยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน พัฒนาคุณภาพการทางาน
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถในการทางาน และวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานและสร้างค่านิยม
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ
และมีความเป็ น มืออาชีพ เป็น ทั้งผู้ นาทางความรู้และความคิด ผลั กดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒ นา
นโยบายและยุท ธศาสตร์ เป็ น แบบอย่ างที่ดีต่อผู้ ร่ว มงานและต่อสั งคม โดยมีการสร้างผู้ นาทางยุท ธศาสตร์
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ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
นโยบายของประเทศให้ความสาคัญต่อ “การพัฒนาคน” ให้เป็นคนดีที่เก่งและมีความสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กาหนดแนวทางพัฒนาระบบราชการและข้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ
โดยปรับทัศนคติข้าราชการให้เห็นความสาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข วัฒนธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลเน้นประเด็นการส่งเสริมให้ข้าราชการยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวมทางานแบบมืออาชีพ มีจิตสานึกสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์ของ
สาธารณะ กิจกรรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การที่คนเราจะทาความดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุทั้งภายในและภายนอก สาเหตุภายใน
คือ ลักษณะทางจิตใจต่าง ๆ เช่น การเห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ความเชื่อว่าการทา
ความดีจะได้รับผลดี และการทาชั่วจะถูกลงโทษ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตใจทางด้านอื่น ๆ
อาทิเช่น ความซื่อสัตย์ การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย ความสามัคคี เป็นต้น การที่บุคคลนั้นจะทาความดี
หรือละเว้นการกระทาที่ไม่น่าปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้น สาเหตุสาคัญคือ คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม
วัฒ นธรรม และสถานการณ์ในขณะที่บ ุค คลนั้น ประสบอยู่ นอกจากนั้น ระเบีย บข้อ บัง คับ ในหน่ว ยงาน
สภาพแวดล้อมในการทางาน การมีหรือขาดแคลนสิ่งเอื้ออานวยในการทางาน ตลอดจนบรรยากาศทางสังคม
ในที่ทางาน กลุ่มเพื่อนและวัฒนธรรมขององค์กร จะมีผลต่อพฤติกรรมการทางานและสุขภาพจิต ตลอดจน
ความสุข ความพอใจในการท างาน ดังนั้ น การกาหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม
ของกรมศุลกากร จะเป็นส่วนสาคัญในการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมศุลกากร ต่อไป
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1.2 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
1.2.1 สถำนกำรณ์กำรทุจริตและกำรแก้ไขปัญหำ
“ทุจริตคอร์รัป ชัน” เป็น ปัญหาที่ทุกคนในโลกให้การยอมรับว่ าร้ายแรงต่อทุกพื้นส่วนของ
ประเทศทั่วโลก ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทุจริตนั้นมีมูลค่ามากมาย จึงเกิดการทุจริตขึ้นโดยการกระทามิชอบ
ซึ่งการทุจริตในแวดวงของการเมืองและระบบราชการจะมีให้เห็นบ่อยที่สุด จนทาให้ทรัพย์สินหรือทรัพยากร
ของชาติเสียหายไป การติดสินบนก็เป็นการทุจริตเช่นกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นแทบทุกประเทศบนโลก โดยสามารถ
พบเห็ น ได้ ทั้ งประเทศที่ เจริ ญ แล้ ว ประเทศที่ กาลั งพั ฒ นา และประเทศด้ อ ยพั ฒ นา ส าหรับ ประเทศไทย
ก็พบปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมาทุกยุคทุกสมัย จนมีคากล่าวว่า “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ซึ่งเป็นการยักยอกเงิน
หลวงหรือการเบียดบังเอาทรัพย์ของรัฐ แม้ในปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันและนับวันจะเพิ่ม
มากขึ้นเป็นลาดับ โดยจุดกาเนิดการเกิดการทุจริตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางจิตใจ คุณธรรม
ค่านิยมการปลูกฝังอบรม ซึ่งรวมถึงระดับคุณภาพทางจิตใจของประชาชนในสังคม นอกจากนั้นสภาพแวดล้อม
ของสังคมในปัจจุบันและที่สาคัญการบังคับใช้กฎหมายกลไกในการตรวจสอบจนถึงการนาตัวผู้กระทาความผิด
มาดาเนินคดีและพิพากษาลงโทษ ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย เป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน จนส่งผล
กระทบต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งยังมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ประชาคมโลกเป็ น อย่ างมาก การทุ จริ ตคอร์รัปชัน เป็น การปฏิ บัติห รือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเอง คาว่า “มิชอบ” หมายถึง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบของทางราชการ คาสั่งของผู้บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี ตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือ
ตามทานองคลองธรรม การทุจริตต่อ ตาแหน่งหน้าที่ เป็นการปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้ดารงตาแหน่งหรือกระทาหน้าที่นั้น ๆ หรือใช้อานาจในตาแหน่งและหน้าที่นั้น
เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งการทุจริตต่อตาแหน่ง
หน้าที่เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ แต่ละประเภท
รวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการด้วย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้อานาจ
ถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนที่กฎหมายกาหนดไว้
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมือง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เปิดเผยรายงานดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชันโลก ปี 2561 ใน 180 ประเทศทั่วโลก
ที่มีการให้ คะแนนตั้งแต่ระดับ 0 – 100 คะแนนต่าสุ ด หมายถึงการคอร์รัปชัน สู ง ขณะที่ 100 คะแนน
หมายถึงโปร่งใส จากผลสารวจพบว่า 2 ใน 3 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้คะแนนต่ากว่า 50 คะแนน เฉลี่ยแล้ว
เพียง 43 คะแนน หมายถึง หลายประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ สามารถแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน ได้อย่างต่อเนื่อง
จนส่งผลให้เห็นวิกฤติปัญหาการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ซึ่งนับแต่ปี 2555 มีเพียง 20 ประเทศ
ที่ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมี 16 ประเทศ ได้คะแนนลดลง อาทิ ออสเตรเลีย ชิลี มอลตา
ตุรกี และเม็กซิโก ส่วน 5 ประเทศที่ต้องเฝ้า จับตามอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮังการี และบราซิล
สาหรับประเทศไทย ปี 2561 อยู่ในอันดับที่ 99 ด้ วยคะแนนความโปร่งใส 36 คะแนน
ร่วงลงไปจากปี 2560 ที่ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 96 ด้วยคะแนน ความโปร่งใส 37 คะแนน นั่นหมายถึง
มีการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มประเทศในเอเชีย -แปซิฟิก ที่มีความโปร่งใสมากที่สุด ได้แก่ นิวซีแลนด์
และสิ งคโปร์ ซึ่งอยู่ ในอัน ดับ ที่ 2 และ 3 ด้วยคะแนนความโปร่งใส 87 กับ 85 ตามล าดับ ส่วนประเทศ
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ที่โปร่งใสมากที่สุดได้แก่ เดนมาร์ก 88 คะแนน ประเทศที่โปร่งใสน้อยที่สุดยังเป็นโซมาเลีย ตามด้วย ซูดานใต้
และซีเรีย ด้วยคะแนน 10 และ 13 ตามลาดับ สาหรับสหรัฐอเมริกา ถือเป็นครั้งแรกนับแต่ปี 2554 ที่ไม่ติด
20 อันดับแรกประเทศโปร่งใส เพราะเสียไป 4 คะแนน จาก 75 คะแนนไปอยู่ที่ 71 คะแนน ทาให้ตกไปอยู่ใน
อันดับที่ 22
กล่าวโดยสรุป ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของภาครัฐ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบทุจริตเชิงนโยบาย
อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย
นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและโดยจะพบเห็นจากข่าวที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ เช่น ปัญหาการโกง
เงิน สงเคราะห์ ผู้ มีร ายได้ น้ อ ย และปั ญ หาเงิน ทอนวัด เป็ น ต้ น ปั ญ หาเหล่ านี้ เกิด ขึ้ น จากนั ก การเมื อ งและ
ข้ าราชการที่ ข าดความซื่ อ สั ต ย์ ในการบริ ห ารราชการที่ ดี ไม่ มี คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน
และขาดหลักในการดาเนินชีวิตที่ดี ดังนั้น จึงมีการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานที่ต้องทาหน้าที่ปราบปรามการทุจริตควรต้องบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่มีการละเว้น หรือเลื อกปฏิบัติ การป้องกันและสกัดกั้นการทุจริตทุกรูปแบบ
ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยมี
แผนงาน/โครงการ ที่มีเป้าหมายทางด้ านการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเปนกลไกสาคัญของหน่วยงานในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ ผู้ประกอบการ ชุมชนและสังคมต่าง ๆ
เพื่อให้หน่วยงานราชการเปนองค์กรคุณธรรม อันจะสงผลตอความเจริญของสังคมและประเทศชาติ ให้เป็น
ที่ยอมรับมากขึ้น
1.2.2 สถำนกำรณ์กำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วเกินกว่าที่จะสามารถควบคุมได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของประชาชนด้านความเชื่อ ค่านิยม และการเลียนแบบพฤติกรรม ทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบจนส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา หลายหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหาส่วนที่ เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าที่ แต่ก็ยังไม่สามารถทาให้ปัญหาลดลงและหมดไปได้ หากแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด และขาดความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง
รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพื่ อ ให้ ค นไทยทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและการมีแนวโน้มสู่สังคมปัจเจกบุคคล ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคม
ควรมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญ หา แต่คนส่ วนใหญ่ยังไม่เห็ นความสาคัญของการพัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรม
ยังมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากนี้สถานการณ์ปัญหา
สังคมไทยยิ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้นทั้งจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แข่งขันกันอย่างเสรี มีการต่อสู้กันทาง
การตลาดที่กระตุ้นให้ผู้คนนิยมการบริโภคผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผล
ทาให้ โครงสร้างของสั งคมไทยอ่ อนแอ รวมถึงต้ นทุ น ทางศาสนา ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น วัฒ นธรรมไทยที่เป็ น
เอกลักษณ์แสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของไทยต่างถูกละเลยและถูกปฏิเสธจากเด็กและเยาวชน ทาให้เด็กและ
เยาวชนส่ วนหนึ่ งได้รับ การหล่ อหลอมจากบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม ส่ งผลให้ เยาวชน
มีพ ฤติ กรรมที่ เบี่ ยงเบนเสี่ ยงต่อการทาผิ ดกฎหมายและศีล ธรรมอันดีงาม รวมถึงมีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย
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กรมศุ ล กากรในฐานะเป็ น หน่ ว ยงานของภาครัฐ สั งกัด กระทรวงการคลั งมี เป้ าหมายเป็ น
องค์การที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก
ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มียุทธศาสตร์ในการดาเนินการ
5 ด้าน คือ (1) พัฒนากระบวนงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออานวยความสะดวก
ทางการค้า (2) พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
และเชื่อมโยงการค้าโลก (3) พัฒ นาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน (4) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ (5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและ
การบริหารจัดการองค์การ แต่ด้วยภาพรวมของสังคมและระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ฉับพลัน กรมศุลกากรจึงตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องปรับบทบาทให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ น
จากทั้ งภายในและภายนอกประเทศ และเพื่ อให้ การกาหนดทิ ศทางการปฏิ บั ติ ราชการของกรมศุ ล กากร
สอดคล้ องกับ กรอบยุ ท ธศาสตร์ในด้ านต่ าง ๆ รวมทั้ งตอบสนองต่อ ความต้ องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแห่งโลกอนาคต

1.3 นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ทิ ศทางการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ที่ เริ่ม ด าเนิ น การตั้ งแต่ ช่ ว งปี พ.ศ. 2551
ถึงปัจจุบันมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเอง สาหรับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม
การทุ จ ริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) มีแนวคิด หลั กเกี่ยวกับ กลไกและปฏิ บั ติ งานด้ านการบริห าร
ราชการแผ่นดิน คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ไดผล จะต้องเริ่มในส่วนที่สาคัญที่สุด คือ “คน” ซึ่งเป็นส่วนที่
มีความสาคัญที่จะเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐและเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมไดเข้ามามีบทบาท เมื่อประชาชนในสังคมเห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ไมได และลุ กขึ้น มาต่อต้านไมยอมรับ บุ คคลที่ กระทาการทุจริต จะส่ งผลให้ บุคคลที่จะกระทาความผิ ด เกิด
จิตสานึกเกรงกลัวและตระหนักว่าตนเองจะไดรับผลกระทบจากการไมยอมรับของสังคม สุดท้ายจะไม่สามารถ
อยู่ในสังคมได้อีกต่อไป
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) สูงกว่า
ร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จากทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทย
ยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลก รวมทั้งมีแนวทางและกลไกในการดาเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล ตอบสนองต่ อ การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ไดทั น ที ส าหรั บ เป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม รวมถึ ง ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในประเทศไทย สามารถน าไปปรั บ ใช้ ในงานด้ า น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงการคลั ง มีน โยบายส่งเสริมและพัฒ นาองค์กรไปสู่ การเป็ น “กระทรวงการคลัง :
คุณ ธรรม โปร่งใส ไร้ทุจ ริต ” โดยได้มีการลงนามในบั นทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาการทุจริตระหว่าง กระทรวงการคลัง กับ สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท และองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้ง
ได้มีคาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1272/2559 ลงวันที่ 3 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริตกระทรวงการคลัง และคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 24/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560
แต่งตั้ งคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ของกระทรวงการคลั ง มี อานาจหน้ าที่ กากับ ดูแ ล
ติดตาม และพิ จารณากลั่ น กรองเรื่องร้ องเรียนการทุจริตต่อหน้ าที่ ประพฤติมิช อบ หรือกระทาการให้ เกิด
ความเสียหายแก่ราชการและเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและ/หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการทางวินัยความรับผิดทางแพ่ง และความรับผิดทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยในการนี้ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมศุลกากร
เป็ น หน่ วยงานน าร่อง“ศุลกากรคุณ ธรรม” และมีคณะทางานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงาน
หน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากรเป็นการเฉพาะอีกทางหนึ่งด้วย
กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนาเข้า
และส่ งออกสิ น ค้ า การป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด ทางศุ ล กากร และเป็ น องค์ ก รหนึ่ ง
ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและเพิ่ มความสามารถในการแข่ งขั น
ด้ านการค้ าของประเทศ ผู้ บ ริ ห ารของกรมศุ ลกากรมี เจตจ านงแน่ วแน่ และนโยบายที่ ชั ดเจนในการบริ ห าร
กรมศุลกากรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และพร้อมรับผิด ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่ เจ้ าหน้ าที่ มี การดาเนิ นการเพื่ อพั ฒ นาความโปร่งใสในการปฏิ บั ติงาน รวมถึ ง
การป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบของเจ้ าหน้ าที่กรมศุลกากรอย่างจริงจังและเพื่ อให้
กรมศุลกากรมีแนวทางขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้ องกับมติคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564) และนโยบายของ
กระทรวงการคลั ง รวมถึ ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น นโยบายด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสของกรมศุ ล กากร
มี ผลเป็ นรู ป ธรรม จึ งได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตของกรมศุ ล กากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการด าเนิ นการตามแผนปฏิ บั ติ การฯ นี้ จะช่ วยให้ กรมศุ ลกากรเป็ นที่ น่ าเชื่ อถื อ
และไว้วางใจ รวมถึงสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ต่ อผู้ ประกอบการทั้ งในประเทศ ต่างประเทศ และประชาชนทั่ วไป
อันจะส่งผลให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยดีขึ้นตาม
เป้ าหมายที่ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ว่าด้ วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 256๐ - 2564)
ได้กาหนดไว้
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1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
1.4.1 สรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ SWOT หำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกำกร
จุดอ่อน (WEAKNESS)

S1 ผู้บริหารมีนโยบายกาหนดพันธกิจ ค่านิยมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
S2 ผู้บริหารมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์
S3 มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และการกระจายอานาจการบริหาร ทาให้การ
ทางานยืดหยุ่นคล่องตัว
S4 มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนในการบริหารจัดการรับฟังปัญหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้าง
แรงจูงใจในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมองค์กร
S5 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีวินัย มีความผูกพันต่อองค์กร และให้ความ
ร่วมมือต่อนโยบายของกรมศุลกากร
S6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนการดาเนิน งานศุลกากร และช่วยให้การสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมีประสิทธิภาพ
S7 มีแผนงาน/โครงการ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการปลุกจิตสานึก ช่วยสร้างความตระหนักรู้ และมีการ
สนับสนุนยกย่องบุคลากรที่เป็นคนดี
S8 มีกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ ที่กาหนดรูปแบบ อานาจ หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ และมีบทลงโทษที่
ชัดเจน
S9 มีการจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีมาตรฐาน กาหนดสมรรถนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
S10 มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ดี

W1 กฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ บ างอย่ าง ไม่ เอื้อ ต่ อ การปฏิ บั ติงานของเจ้า หน้ าที่ ลั ก ษณะงานศุ ล กากร
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ ทาให้การให้บริการทางศุลกากรไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
W2 การปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ส่งผลต่อนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนระบบ
คุณธรรม จริยธรรม
W3 ปัญหาการโยกย้ายบุคลากร ทาให้ขาดความต่อเนื่องด้านการปฏิบัติงาน และบุคลากรไม่เชื่อมั่นในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเนื่องจากระบบอุปถัมภ์และผลประโยชน์ทับซ้อน และมีอัตรากาลังเกษียณเพิ่มมากขึ้น
W4 การจัดการข้อมูลสารสนเทศล่าช้า และระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอ
เช่น ระบบติดตามการพัฒนาตนเอง ระบบสนับสนุนวิเคราะห์ผลการประเมินสมรรถนะ
W5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขาดประสิทธิภาพและแรงจูงใจ บุคลากรไม่ให้ความสาคัญในการพัฒนา
ตนเอง และการทางานเป็นทีมของบุคลากรยังขาดประสิทธิภาพ
W6 กระบวนการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรและคุณธรรมอัตลักษณ์ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน และการปลูกฝัง
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ได้นามาปฏิบัติอย่างจริงจัง
W7 บุคลากรบางส่วนขาดจิตสานึกในการมีส่วนร่วม ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขาดการมีจิตบริการที่ดี
และไม่คานึงถึงความสาคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรม
W8 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศุลกากร
W9 ขาดระบบข้อมูลติดตามผลด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมองค์กรไม่เป็นรูปธรรม กระบวนการทางวินัย
และบทลงโทษล่าช้า
W10 การประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และการเผยแพร่ความรู้ทางศุลกากรยังไม่เพียงพอ
ทาให้เกิดทัศนคติเชิงลบต่อกรมศุลกากร
ข้อจำกัด (THREAT)

โอกำส (OPPORTUNITY)
O1 ยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์ด้านความโปร่งใส/Arusha Convention เป็นกลไกและต้นแบบการ
ดาเนินงานศุลกากรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
O2 องค์กรภายนอก (WCO) และองค์ กรภายใน (รัฐบาล กระทรวง ภาคสังคม และประชาชน) ให้
ความสาคัญและตื่นตัวต่อการผลักดัน เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานศุลกากรด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
O3 ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนได้หลาย
ช่องทาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และทาให้การขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

T1 การแทรกแซงจากการเมือง/ผู้มีอิทธิพลภายนอก มีบทบาทในการบริหารระบบราชการ และพฤติกรรม
ของผู้ กระท าความผิ ดอั น เกิด จากการไม่ รู้ ไม่เข้ าใจ ทั ศ นคติ และเจตนากระท าผิด กฎหมาย และสร้าง
แรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
T2 การคอร์รัปชันในทุกภาคส่วน สังคมที่เพิกเฉยต่อการคอร์รัปชัน หรือยอมรับว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ
และระบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรม
T3 ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว สื่อมวลชน Social Media ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
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จุดแข็ง (STRENGTH)
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1.4.2 สรุปข้อมูล TOWS MATRIX เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์
WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข

SO1 กาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการด้านความโปร่งใส เจตจานงด้านคุณธรรมที่ชัดเจน
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และตามมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลก
SO2 น าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม่ ม าใช้ ในการก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล ให้ ก าร
ปฏิบัติงานของศุลกากรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง
SO3 กาหนดแนวทางและดาเนิน การสร้า งระบบและเครือ ข่า ยการมีส่ว นร่ว มจากทุก ภาคส่ว นที่
เกี่ยวข้อง
SO4 สร้าง พัฒนา และรักษาบุคลากรพันธุ์ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติการให้บริการทีด่ ี มีทักษะ
รองรับศตวรรษที่ 21
SO5 สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล
SO6 พัฒนาองค์กรศุลกากรไปสู่ “Intelligence Customs”
SO7 บูรณาการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนาเข้าและส่งออกที่ต้องดาเนินการตามกฎ
ระเบียบส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในรูปอิเล็กทรอนิกส์
SO8 สร้างค่านิยมให้บุคลากรรักองค์กร และปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
SO9 กาหนดหลักเกณฑ์ให้รางวัลในการยกย่องส่งเสริมคนดีอย่างเป็นรูปธรรม
SO10 กาหนดหลักเกณฑ์การลงโทษแก่เจ้าหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน รวดเร็ว และเป็นธรรม
ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน

WO1 กาหนดมาตรฐานการทางานที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทิศทาง
เดีย วกัน และจัด โครงการรณรงค์ส่งเสริม คุณ ธรรม จริย ธรรม สร้างการมีส่ว นร่วมและการตระหนัก รู้
ให้แก่บุคลากรและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
WO2 นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่ อมี เดีย ต่าง ๆ ในการรวบรวม วิเคราะห์ ป ระมวลผลในการกากั บ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน และคุณธรรม จริยธรรม
WO3 สร้างกระบวนการรับ รู้ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงาน ความโปร่งใส ภาพลักษณ์
เชิงบวกต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับ
WO4 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดับการให้บริการที่ดีของกรมศุลกากร
WO5 เร่งรัดกระบวนการดาเนินการทางวินัยให้เป็นรูปธรรม

ST1 ผู้บริหารทุกส่วนราชการเป็นต้นแบบการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานศุลกากร และ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ST2 สร้างระบบการรับฟังความคิดเห็นที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา และโครงการรณรงค์สร้าง
ความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างค่านิยมการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อหน้าที่
สังคม และไม่ละเลยต่อพฤติกรรมคอร์รัปชันเพื่อเป็นกลไกการป้องกันการทุจริต
ST3 จัดทาแผนงาน/โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบและการควบคุมทางศุลกากรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบฐานข้อมูล Big Data
ST4 ส่งเสริมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรมศุลกากร
ST5 ปลูกฝังจิตสานึกการให้บริการด้วยใจแก่บุคลากรกรมศุลกากรเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกแก่ประชาชน

WT1 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑ์ ที่สานักงาน ก.พ.ร./สานัก ก.พ. กาหนด หรือตามหลัก
วิชาการสากลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
WT2 พัฒนาระบบการทางานเป็นทีม (Team work) สร้างบุคลากรที่มีความสามารถ (Multi-skill) ความคิด
สร้างสรรค์ (Creative mind) ให้ทันต่อเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลก
WT3 สร้างกลไกขับเคลื่อนบุคลากรจนเกิดทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมอัตลักษณ์ อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง
WT4 สร้างมาตรฐานการทางานและพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลให้เข้มแข็ง กาหนดหลักเกณฑ์อย่าง
โปร่งใสเป็นธรรม และเหมาะสม
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SO : กลยุทธ์เชิงรุก

WT: กลยุทธ์เชิงรับ
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1.4.3 ข้อมูลทีใ่ ช้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกำกร
แผนระดับที่ 1

แผนระดับที่ 2

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

(ทั้งหมด 23 แผนแม่บทฯ)
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม

แนวทำงกำรดำเนินงำน ศ.พิเศษ วิชำ มหำคุณ
(หนังสือ สำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1019/38 ลว. 19 ม.ค.60)
การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ
ฉบับที่ 1 (2559-2564)
- วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม
- สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมคุณธรรม

“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต”
1. สร้ำงสังคมที่ไม่อดทนต่อกำรทุจริต
2. ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
3. สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย
4. พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
6. ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย
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แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ
ลดดุลยพินจิ /
ลดขัน้ ตอน

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แนวทางการดาเนินงาน อาจารย์สกนธ์ฯ
ลดดุลยพินิจ (IT)

โปร่งใส

KM

นโยบายกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร
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1.4.4 ควำมเชื่อมโยงในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์
ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนอื่นๆ กับแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกำกร
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

เป้ำหมำยระยะ 20 ปี
1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภำครัฐมีขนำดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต
4. กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

“ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติตำ้ นทุจริต”

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 20 ปี
1. ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ
2. ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ
3. ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุตธิ รรม

1. สร้ำงสังคมที่ไม่อดทนต่อกำรทุจริต 2. ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 3. สกัดกัน้ กำรทุจริตเชิงนโยบำย
4. พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 6. ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศ
ไทย

6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย
2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

11. ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (59-64)

1. วำงระบบรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมในสังคมไทย
20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนย่อยภำยใต้แผน
แม่บท
ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลัง
ยุทธศำสตร์กรม
และเป้ำประสงค์

20.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ

21.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนงำนและระบบเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ
“เพื่อให้บริกำรศุลกำกรมีควำมสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรค้ำโลก”

เป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์

21.2 กำรปรำบปรำมกำรทุจริต

22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
22.1 กำรพัฒนำกฎหมำย

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเป็นองค์กรมีต้นแบบในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลและเป็นมืออำชีพ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกระทรวงกำรคลัง

แผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกำกร

21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
“เพื่อให้องค์กรมีคุณภำพ บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญ คุณธรรม และควำมสุข สำมำรถขับเคลื่อนกรมศุลกำกรให้บรรลุ
เป้ำหมำย”

เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์

ศุลกำกรไทย รับผิดชอบ สุจริต จิตบริกำร
1. สร้ำงสังคมแห่งควำมรับผิดชอบ

2. ขับเคลื่อนกำรเป็น "องค์กรศุลกำกรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต"

3. เสริมสร้ำงกำรมีจิตบริกำร
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แผนปฏิรปู ประเทศ
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1.4.5 ควำมเชื่อมโยงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด แผนงำนย่อยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำน 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เป้ำหมำย 20 ปี

แผนแม่บท

1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภำครัฐมีขนำดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต
4. กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ

ตัวชี้วัด

1. ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะของรัฐ
2. ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ
3. ระดับควำมโปร่งใส กำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม
22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม

ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ดัชนีนิติธรรม ไม่ต่ำกว่ำ 0.65 คะแนน
(4 ปัจจัย 1. กำรจำกัดอำนำจรัฐ
2. รัฐบำลโปร่งใส 3. สิทธิขั้นพื้นฐำน
4. ควำมเป็นระเบียบและควำมมั่นคง)

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
แผนแม่บท

1. ระดับควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 85 (ปี 61-65)
2. ดัชนีรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในกำรจัดลำดับของ UN อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีกำรพัฒนำสูงสุด 60 อันดับแรก (ปี 61-65)

แผนงานย่อย

20.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ

21.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
แผนงานย่อย

1. ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
2. สัดส่วนเจ้ำหน้ำที่กระทำผิดกฎหมำยลดลงร้อยละ 20 (61-65)

1. หน่วยงำนทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ITA ร้อยละ 80 ขึ้นไป (85 คะแนน)
(61-65)
2. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐ
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
ร้อยละ 10 (61-65)
3. จำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐ
ที่ถูก ชี้มูลว่ำกระทำกำรทุจริต ลดลง
ร้อยละ 10 (61-65)

21.2 กำรปรำบปรำม
กำรทุจริต

กระบวนกำรดำเนินคดีทุจริต
จำเป็นต้องขอขยำยระยะเวลำ
เกินกว่ำกรอบเวลำปกติที่
กฎหมำยกำหนดไม่เกิน
ร้อยละ 25

22.1 กำรพัฒนำกฎหมำย

1. ทุกหน่วยงำนของรัฐบังคับใช้กฎหมำย
ได้รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50
2. ร้อยละ 75 ของประชำชนเชื่อมั่นในกำร
บังคับใช้กฎหมำย
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21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ

12

2. ยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกำกร เพื่อพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประเทศไทยก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ 20 ปี ในการเป็ น ประเทศที่ “มี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพั ฒ นาตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยง” โดยมี เป้ าหมายการพั ฒ นา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ งยื น ”1 โดยกาหนดแนวทางการพั ฒ นาให้ บ รรลุ ตามวิสั ยทั ศน์ที่ กาหนด 6 ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง ในด้ า นการสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ถู ก ก าหนดอยู่ ใ นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยน
ภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”2
เพื่ อ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี บรรลุ เป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ และสามารถถ่ า ยทอด
เป้ า หมายและประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ล งไปในแผนระดั บ อื่ น ได้ รวมถึ ง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมาตรา ๑๐ แห่ ง
พระราชบั ญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านได้
จัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจานวน 23 แผนแม่บท รวมถึงเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
รวมถึง แผนย่อ ยภายใต้แ ผนแม่บ ทนั้น ซึ่งมีผลให้ ทุกหน่วยงานรัฐผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามแผนแม่บทฯ
รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทที่กาหนดไว้ โดยใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีแผน
แม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ เกี่ย วข้องโดยตรงจานวน 5 แผนแม่บท ได้แก่ แผนแม่บทที่ 2 การต่างประเทศ
แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนแม่บ ทที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และแผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานรัฐซึ่งต้องผูกพันปฏิบัติตามแผนแม่บท จึงจาเป็นต้องมีแผนงาน/
โครงการรองรั บ การด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแผนแม่ บ ท เพื่ อให้ แผนแม่ บทบรรลุ เป้ าหมาย ตั วชี้ วั ด และ
ค่าเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ซึ่ งแผนยุ ทธศาสตร์ฯ ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้ างศักยภาพมนุษย์ ได้ นาแนวทาง
แผนแม่บทที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ แผนแม่บทที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนย่อยที่ 2 การปราบปราม มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร รวมถึงกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกัน

1 ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 หน้า 8
2 ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 หน้า 10

13
13 บสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำน 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรั
เป้ำหมำย 20 ปี
1. ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิแ์ ละผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภำครัฐมีขนำดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต
4. กระบวนกำรยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
- บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ
- ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วนร่วม
ต่อต้ำนกำรทุจริต

แผนแม่บท

20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ

เป้ำหมำย

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
- ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
- บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ
มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

บริการของรัฐ
มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ
ภาครัฐมีการ
ดาเนินการที่
มีประสิทธิภาพ
ด้วยการนา
นวัตกรรม
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

แผนงำนย่อย

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำย

ระดับความ
พึงพอใจใน
คุณภาพ
การ
ให้บริการ
ของภาครัฐ
ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
ในการจัด
ลาดับของ
องค์การ
สหประชาชาติ

61-65
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
85

ค่ำเป้ำหมำย (ปี)
66-70 71-75
ไม่น้อย ไม่น้อย
กว่า
กว่า
ร้อยละ ร้อยละ
90
95

76-80
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
95

อยู่ใน
กลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนา
สูงสุด
60
อันดับ
แรก

อยู่ใน
กลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนา
สูงสุด
50
อันดับ
แรก

อยู่ใน
กลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนา
สูงสุด
30
อันดับ
แรก

อยู่ใน
กลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนา
สูงสุด
40
อันดับ
แรก

21. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริต
- การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้
- การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

ค่ำเป้ำหมำย (ปี)
61-65

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริต
และ
ประพฤติ
มิชอบ

ดัชนีการ
รับรู้การ
ทุจริตของ
ประเทศ
ไทย
(อันดับ/
คะแนน)

66-70

อยู่ใน
อยู่ใน
อันดับ
อันดับ 1
1 ใน 54
ใน 43
และ/หรือ และ/หรือ
ได้คะแนน ได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
50คะแนน 57คะแนน

21.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ปรับปรุงกลไกในกำรกำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยกำลังคนในภำครัฐให้
มีมำตรฐำน และเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไป
ตำมระบบคุณธรรมอย่ำงแท้จริง
3. พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
4. สร้ำงผู้นำทำงยุทธศำสตร์ในหน่วยงำนภำครัฐทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นระบบ

1. ส่งเสริมกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (ปี)
61-65

บุคลากร
ภาครัฐยึด
ค่านิยมใน
การทางาน
เพื่อประชาชน
ยึดหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม
มีจิตสานึก
มีความ
สามารถสูง
มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ

66-70

71-75

76-80

ดัชนีความ
ผูกพันของ
บุคลากร
ภาครัฐ

ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย ไม่น้อย
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
80
85
90
95

สัดส่วน
เจ้าหน้าทีร่ ฐั
ที่กระทาผิด
กฎหมาย
ลดลง

ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20
30
40
50

76-80

อยู่ใน
อันดับ
1 ใน 32
และ/หรือ
ได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า
62
คะแนน

อยู่ใน
อันดับ 1
ใน 20
และ/หรือ
ได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า
73
คะแนน

21.2 กำรปรำบปรำมกำรทุจริต

20.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ

เป้าหมาย

71-75

เป้าหมาย
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
(รายหน่วยงาน)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย (ปี)
จานวน
ข้อ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่
ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย
(ทุจริต)
จานวนข้อ
ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลว่า
กระทา
การทุจริต

1. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนของกระบวนกำรและ
กลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
2. ปรับปรุงกระบวนกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำม
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
3. พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรปรำบปรำมการทุจริต
เป้าหมาย
การดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

61-65

66-70

71-75

76-80

ลดลง
ร้อยละ
10

ลดลง
ร้อยละ
50

ลดลง
ร้อยละ
70

ลดลง
ร้อยละ
80

ตัวชี้วดั
กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่
จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
กาหนด
61-65

ลดลง
ร้อยละ
10

ลดลง
ร้อยละ
50

ลดลง
ร้อยละ
70

ลดลง
ร้อยละ
80

ไม่เกิน
ร้อยละ
25

ค่าเป้าหมาย (ปี)
66-70 71-75
ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ
20
15

76-80

ไม่เกิน
ร้อยละ
10

14
นอกจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว กรมศุลกากรยัง
ได้ ศึ ก ษา แนวทางการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ที่ ก าหนดไว้ใน
The Revised Arusha Declaration (ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทส่ งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 1
(พ.ศ. 2559 – 2564) หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1019/38 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 การขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาประยุกต์จัดทาเป็นแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
บุคลากรถือเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ เป็ น หนึ่ งในประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ด้านการปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการภาครัฐ
ใช้แนวทางที่จะนาไปสู่เป้าหมายการเป็นหน่วยงานรัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่งกรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานรัฐจึงมีความจาเป็นต้องมีแผนงาน/โครงการเพื่อดาเนินการสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากรของกรมฯ ให้ เหมาะสมกับภารกิจกรมฯ ปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรมและสร้างค่านิยม
การทางานอย่างสุจริตเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับผู้อื่นหรือ
ภาคส่วนอื่นได้ รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ จึงเป็นที่มา
ของเป้ าหมายยุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ “ศุล กากรไทย รับผิ ดชอบ สุจริต
จิ ต บริ ก าร” มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ า ง และพั ฒ นาบุ คลากรของกรมฯ ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
อย่ างมี มาตรฐาน โปร่งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบั ติห น้ าที่ อย่างสุ จริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์มิช อบ
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และให้บริการประชาชนอย่างมีจิตบริการ ด้วยความเต็มใจ ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกากร (Customs Identity) ในปัจจุบันคือ
รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ

2.1 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมแห่งควำมรับผิดชอบ
จากการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT) กรมศุ ล กากรต้ อ งเผชิ ญ ความท้ า ทายจาก
การก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงจุดอ่อนด้านการเกษียณอายุราชการของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทาให้ กรมฯ
สูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสัมฤทธิ์ผล สูญเสียองค์ความรู้ไปกับบุคลากร และ
เสียโอกาสที่จะนาองค์ความรู้นั้นมาพัฒนาต่อยอดให้ เกิดเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับกรมศุลกากร
กรมฯ จึงจาเป็นต้องพัฒ นาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการสร้างและพัฒ นาบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ รับผิดชอบปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน การพัฒ นาการจัดการองค์ความรู้ของกรมฯ จาก
ตัวบุคลากรสู่ระบบ โดยนาเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของกรมฯ การบริหาร
อัตรากาลังอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากร
มีความผูกพันต่อองค์กรทั้งโดยการพัฒ นาสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรและในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการรักษา
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อยู่ปฏิบัติงานให้กับกรมฯ ตลอดอายุราชการ
นอกจากนี้ จากจุดอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานกรมฯ และความท้าทายด้านความนิยม
ในการใช้ โ ซเชี ย ลมี เดี ย ซึ่ งส่ งผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องกรมฯ น ามาซึ่ งการก าหนดการประชาสั ม พั น ธ์เชิ งรุ ก
ผ่านสื่อออนไลน์ และแนวคิดดาเนินการโครงการจิตอาสาที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี
ควบคู่ไปกับการสอดแทรกความรู้ศุลกากรและภารกิจงานของกรมฯ ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด มุ่งหวังปรับ
ภาพลักษณ์ของกรมฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศุลกากรให้ประชาชนรับรู้มากยิ่งขึ้น
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การกาหนดยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบ” มีเป้าประสงค์เพื่อให้กรมศุลกากร
มีบุคลากรที่มีศักยภาพและอัตรากาลังที่เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำแผนอัตรำกำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลำกร
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และมีควำมผูกพันองค์กร
ภายใต้กลยุ ทธ์นี้ วัตถุป ระสงค์เพื่ อแก้ปัญ หาการขาดแคลนบุ คลากรจากการเกษี ยณอายุ
ราชการ การสร้างและพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความสามารถในภารกิจหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ผลผลิต
ของงานมีป ระสิ ทธิผลและประสิ ทธิภ าพมากขึ้น รวมถึงการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร
กรมศุลกากรจะดาเนินการพัฒนาแผนอัตรากาลัง โดยวิเคราะห์ภารกิจงานและกาลังคนให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกัน พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านศุลกากรให้อยู่ในระบบที่บุคลากร
สามารถเรี ย นรู้ ได้ ต ลอดเวลา และให้ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น ควบคู่ ไปกั บ พั ฒ นาทั ก ษะอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ
การปฏิบัติงาน (Soft Skill) ส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพพิเศษ (Talent) ให้มีความเป็นผู้นาและได้รับการพัฒนา
ความรู้ระดับสูงในด้านที่สนใจ รวมไปถึงการริเริ่มนาเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น นาระบบ
Chatbot มาประยุ กต์ใช้ในงานบริห ารทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ยังมีแนวคิดริเริ่มการสร้างความผู กพั น
ระหว่างบุคลากรและกรมฯ มุ่งหวังให้บุคลากรที่กรมฯ ใช้ทรัพยากรลงทุนในการรับเข้า สร้าง และพัฒนาจน
มีความรู้ ความสามารถ จะอยู่ปฏิบัติงานให้กับกรมฯ ตลอดอายุราชการ
กลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังควำมรับผิดชอบต่อสังคมและหน้ำที่พลเมืองที่ดี
กลยุทธ์นี้มุ่งหวังที่จะปรับภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในงาน
ศุลกากร มีวิธีการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างไร และผลสุดท้ายสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างไรบ้าง
โดยใช้สื่อออนไลน์ YouTube ซึ่งประชาชนสามารถรับชมได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกโอกาส รวมไปถึงการจัดทา
โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกที่ดีว่ากรมศุลกากรได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนหรือพื้นที่นั้น ๆ และเป็นโอกาสที่ดี
ในการสอดแทรกความรู้ทางศุลกากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจงานศุลกากรให้ประชาชนโดยตรง
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
1. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น (ใช้ตัวเลขของบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมที่ผ่านหลักเกณฑ์การ Pre-test, Post-test)

2.2 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนกำรเป็นองค์กรศุลกำกรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานนาร่องของกระทรวงการคลังในการสร้างหน่วยงานให้เป็น
หน่วยงานคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต รวมถึงกรมฯ ได้ให้ความสาคัญกับการปราบปรามและต่อต้านการทุจริต
มาโดยตลอด และจากจุ ด อ่อนของกรมฯ ในการปลู ก ฝั งด้ านคุณ ธรรมจริยธรรม ที่ ถึงแม้กรมฯ จะดาเนิ น
แผนงาน/โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมมาโดยตลอด แต่ยังไม่ได้นามาปฏิบัติอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ยังมีปัญหากระบวนการทางวินัยและบทลงโทษล่าช้า จึงเป็นที่มาของการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้เป็น “องค์กรศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” มุ่งหวังให้บุคลากรกรมศุลกากร
มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต โดยการพั ฒ นาความรู้ ความเข้ าใจ
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ทั้งด้านจริยธรรมและด้านวินัยในระบบออนไลน์ สร้างสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่าย ควบคู่กับการปลุกจิตสานึกด้าน
จริยธรรมให้ไม่อดทนต่อการทุจริต การยกย่องคนดี การปลูกฝังค่านิยมองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาระบบและสร้าง
กลไกการป้องกันการทุจริตทั้งในเชิงส่วนตัวและนโยบาย การพัฒนากระบวนการทางวินัยให้รวดเร็วและเป็นธรรม
ร่วมถึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรปลอดทุจริตมากขึ้น แนวทางทั้งหมดนี้
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาตามแผนแม่บท 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ WCO The
Revised Arusha Declaration
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ “บุคลากรกรมศุลกากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
หน้ าที่ ร าชการด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จ ริต พร้อมทั้ งพั ฒ นาระบบและสร้างกลไกการป้อ งกัน การทุ จริต และ
สนับสนุ นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดทุจริตมากขึ้น ” จึงได้กาหนดกลยุทธ์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลำกรกรมศุลกำกร
การสร้ า งบุ ค ลากรให้ เป็ น “คนดี ” ถื อ เป็ น เป้ า หมายของกลยุ ท ธ์ นี้ ซึ่ ง กรมฯ มี แ นวทาง
ในการดาเนินการทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านจริยธรรมและด้านวินัยผ่านทางระบบออนไลน์
ทั้งในรูปแบบคลิปวีดีโอและเอกสารบรรยาย การปรับปรุงคู่ มือจรรยาข้าราชการกรมศุลกากรพร้อมเผยแพร่
เพื่ อให้ บุ ค ลากรสามารถเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองได้ ทุ กโอกาส ควบคู่ไปกับ การดาเนิ น โครงการปลู กฝั งจิต ส านึ ก
ด้านจริยธรรม ให้บุคลากรมีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่อดทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนำระบบและสร้ำงกลไกกำรป้องกันกำรทุจริต รวมถึงกำกับติดตำมให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนจริยธรรม
กรมศุลกากรมีแนวทางในการพัฒ นาการบริห ารจัดการและติดตามเรื่องร้องเรียนให้ เป็ น
รูปธรรมและอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูล นาไปใช้ในการวิเคราะห์ เรื่อง
ร้ องเรี ย นไปสู่ ก ารแก้ไขปั ญ หาที่ ถู ก ต้ องในแต่ ล ะพื้ น ที่ ม ากขึ้น ควบคู่ ไปกับ การลงพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ด้ าน
คุณธรรมจริยธรรมและศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ นามาสู่การวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนและการป้องกันมิให้มีเรื่องร้องเรียนลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการพัฒนา
กรอบเส้ น ทางความก้าวหน้ าในอาชีพ (Career Path) ให้ ส อดคล้ องเป็ น ไปตามหลั กเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้องเพื่ อ
ป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย และสุดท้ายแล้วเพื่อให้การป้องกันการทุจริตได้ผล ต้องมีการสร้างความโปร่งใส
ในกระบวนการดาเนินการทางวินัยให้เป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยนอกจากจะดาเนินการให้ความรู้ด้านวินัย
เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงโทษหากกระทาผิดแล้ว ยังมีแนวทางเสริมสร้างเครื่องมือสาหรับการดาเนินการทางวินัย
ให้คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือวินัยได้รวดเร็วและเป็นธรรม
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมศุลกากร เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ 2.3 สนับสนุนและเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
องค์กรปลอดทุจริต
การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานของกรมฯ
นอกจากจะทาให้กรมศุลกากรเกิดความโปร่งใสยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกแล้ว ยังถือ
เป็นโอกาสที่กรมฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง อาทิ
โครงการพันธมิตรศุลกากร และโครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (ครอ.)
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กลยุทธ์ 2.4 พัฒนำ/ปรับปรุงกฎหมำยให้มีควำมทันสมัย และไม่เป็นอุปสรรคต่อประชำชน
กฎหมายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจ
ภาครัฐ การลงทุน และช่วยให้การดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาว กฎหมาย
ยังมีบทบาทสาคัญในการช่วยให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
นอกจากนี้กฎหมายควรช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เพื่ อ มุ่ ง ใช้ ก ฎหมายให้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญ หาและอุปสรรคที่ นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ
เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
1. ผลการประเมิน ITA ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
2. สัดส่วนเจ้าหน้าที่กรมฯ กระทาผิดกฎหมาย ลดลงร้อยละ 20
3. จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลงร้อยละ 10
4. จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต ลดลงร้อยละ 10
5. กระบวนการดาเนินคดีทุจริตที่จาเป็นต้องขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบปกติที่กฎหมาย
กาหนดไม่เกินร้อยละ 25
6. บังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50
7. ร้อยละ 75 ของประชาชนเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย

2.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงกำรมีจิตบริกำร
ตัวชี้วัดสาคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน 6 การปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ คือ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของรัฐ และจากแผนแม่บทที่ 20
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้าหมายให้บุคลากรยึดค่านิยมการทางานเพื่อประชาชน
กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ทาให้กรมศุลกากรได้โอกาสที่จะปรับปรุงการให้บริการโดยคานึงถึงประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งนอกจากจะต้องปรับวิธีการ ขั้นตอน ระบบการทางานแล้ว บุคลากรกรมฯ ผู้ให้บริการถือเป็นปัจจัย
สาคัญที่ต้องปรับทัศนคติในการให้บริการด้วยจิตบริการ (Service Mind) อย่างมีมาตรฐาน ให้บริการด้วยความ
เต็ ม ใจ ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ เป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ รั บ บริก าร รวมถึ งการสร้ างบรรยากาศที่ ดี ในการให้ บ ริก าร เพื่ อ ให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการจากกรมศุลกากร
ยุทธศาสตร์นี้กาหนดเป้าประสงค์ “เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากรให้บริการตามมาตรฐานที่
ก าหนดอย่ า งรวดเร็ ว เต็ ม ใจ ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ เป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร รวมถึ ง การสร้ า งบรรยากาศที่ ดี
ในการให้บริการ” เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์จึงกาหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
กลยุทธ์พัฒนำมำตรฐำนและปลูกฝังกำรมีจิตบริกำร
กลยุทธ์นี้ กรมศุลกากรมีแนวทางดาเนินการสร้างมาตรฐานการให้บริการด้วยจิตบริการเผยแพร่ให้
บุคลากรเพื่อปฏิบัติตาม ควบคู่ไปกับการจัดฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังการให้บริการด้วยใจแก่บุคลากร แต่ละพื้นที่
และจัดทาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละพื้นที่ทางระบบ QR Code รวมถึงการส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตบริการ โดยการจัดประกวดแนวคิด/หน่วยงาน/บุคลากร ผู้ให้บริการเป็นเลิศของกรมศุลกากร
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศุลกากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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3. ตำรำงแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลือ่ นคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกำกร เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

เป้ำหมำย : ศุลกำกรไทย รับผิดชอบ สุจริต จิตบริกำร
นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร
ผู้รับผิดชอบ
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ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
1. สร้ำงสังคมแห่งควำม 1.1 พัฒนาแผน 1. แผนวิเคราะห์ภารกิจงานและกาลังคน เพื่อรองรับ
กบท./กพบ.
X
X
X มีผลการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รับผิดชอบ
อัตรากาลังให้
ภารกิจของหน่วยงาน
ที่เหมาะสมกับภารกิจงาน
เหมาะสมกับ
2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านศุลกากร (Customs Capacity Building)
เป้ำประสงค์ :
ภารกิจ รวมถึง
2.1 โครงการ Customs Professional
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
เพื่อให้กรมศุลกากรมี
ส่งเสริมให้
e-Learning Platform
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
บุคลากรที่มีศักยภาพและ บุคลากรมี
2. ร้อยละของบุคลากร
อัตรากาลังที่เหมาะสมกับ ความรู้
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ภารกิจ และสอดคล้องกับ ความสามารถ
การพัฒนาผ่านระบบ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ความรับผิดชอบ
e-Learning ไม่น้อยกว่า
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในการปฏิบัติ
ร้อยละ 80
หน้าที่และมี
2.2 โครงการ Customs Knowledge
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ตัวชี้วัด :
ความผูกพันต่อ Mobilization *
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
1. ดัชนีความผูกพันของ
องค์กร
2. มีคู่มือมาตรฐานในการ
บุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ปฏิบัติงานด้านการจาแนก
ร้อยละ 80
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
2. ร้อยละของบุคลากร
2.3 แผนงานการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงาน
กบท.
X
X
X
X 1. ร้อยละความสาเร็จของ
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching/Mentoring)
การดาเนินการตามแนวทาง
มีความรู้เพิ่มขึ้น (ใช้ตัวเลข
ที่กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของบุคลากรที่เข้ารับการ
2. ร้อยละของบุคลากร
ฝึกอบรมที่ผ่านหลักเกณฑ์
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
การ Pre-test,Post-test)
พัฒนาตามแนวทางที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

2.4 โครงการ Standard Training Course *

กบท.

2.5 โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงาน
สาหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (The Soft Skills for
Customs)

กบท.

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

กบท.

กบท.

19

2.6 โครงการ Customs Talent Management

ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีหลักสูตรมาตรฐานในการ
พัฒนาความรู้ด้านพิธีการ
ศุลกากรให้แก่บุคลากร
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่
กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการประเมินผลการพัฒนา
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีระบบ HR Chatbot
ใช้ในการปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ
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ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
4. โครงการ We love Customs *
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีผลสารวจความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.1 โครงการจาขึ้นใจ I-SMILE *
กบท./สลข.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการจัดกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กร
อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม
1.2 ปลูกฝัง
5. โครงการศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส กบท./สลข./
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
ความรับผิดชอบ เป็นธรรม *
ทุกหน่วยงาน
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
ต่อสังคมและ
2. ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม
หน้าที่พลเมืองที่ดี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. โครงการการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Customs
สลข.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
YouTube Channel *
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip)
เผยแพร่ทาง YouTube
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 หัวข้อ

21
กลยุทธ์
2.1 เสริมสร้าง
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมให้แก่
บุคลากรกรม
ศุลกากร

ผู้รับผิดชอบ

7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Campaigned Integrity)
7.1 โครงการศุลกากรคุณธรรม
กบท./
ทุกหน่วยงาน

ปีงบประมำณ
2562 2563 2564 2565
X

X

X

X

X

X

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. หน่วยงานในกรม
ศุลกากรดาเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดคุณธรรม
อัตลักษณ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแต่ละ
ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศำสตร์
2. ขับเคลื่อนกำรเป็น
"องค์กรศุลกำกรคุณธรรม
โปร่งใส ไร้ทุจริต"
เป้ำประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากร
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
พร้อมทั้งพัฒนาระบบและ
สร้างกลไกการป้องกันการ
ทุจริต และสนับสนุนให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต
มากขึ้น รวมทั้งมีกฎหมายที่
ทันสมัย และไม่เป็น
อุปสรรคต่อประชาชน
ตัวชี้วัด :
1. ผลการประเมิน ITA
ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่ต่ากว่า 85 คะแนน
2. สัดส่วนเจ้าหน้าที่กรมฯ
กระทาผิดกฎหมายลดลง
ร้อยละ 20

นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร

7.2 โครงการปรับปรุงคู่มือจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร (Revised Code of Ethics) *

กบท.

1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีคู่มือจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร เผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ
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ประเด็นยุทธศำสตร์

นโยบำย/มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

7.3 โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง

กบท.

7.4 โครงการเรียนรู้วินัยด้วยตนเอง

กบท.

7.5 โครงการปลุกจิตสานึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- โครงการ คิดดี ทาดี ศุลกากรทาได้ (SelfAssessment)
- โครงการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหาร
และปฏิบัติงานของหน่วยงานในกรมศุลกากร

กบท.

ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผ่านการประเมินความรู้
จากแบบทดสอบความรู้
ด้านวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. บุคลากรมีผลการประเมิน
Self-Integrity Assessment
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกหน่วยงานในกรมฯ
มีการประกาศเจตจานง
สุจริตฯ เมื่อเข้ารับตาแหน่ง
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3. จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง
ร้อยละ 10
4. จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
ว่ากระทาการทุจริต ลดลง
ร้อยละ 10
5. กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริตที่จาเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาเกินกว่ากรอบ
ปกติที่กฎหมายกาหนด
ไม่เกินร้อยละ 25
6 .บั งคั บใช้ กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50
7. ร้อยละ 75 ของ
ประชาชนเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย

กลยุทธ์
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7.6 โครงการคนดีศรีศุลกากร

7.7 โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ” *
- หัวข้อ “Ethics Boosting”
- หัวข้อ “Be Proud”

กบท.

กบท.

กบท.

X

X

X

1.ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการลงพื้นที่อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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2.2 พัฒนา
8. โครงการระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการเรื่อง
ระบบและสร้าง ร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ *
กลไกการ
ป้องกันการ
ทุจริต รวมถึง
กากับติดตามให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
จริยธรรม
9. โครงการ Ethics Roadshow
(กคจ. สัญจร) *

กบท.

ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีการมอบรางวัล
ยกย่องส่งเสริมคนดี
ศรีศุลกากรปีละ 1 ครั้ง
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีวีดิทัศน์ (Video Clip)
เผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ
1 เรื่อง
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
2. มีข้อกาหนดและขอบเขตงาน
(TOR) (ปี 2563)
3. มีระบบลงทะเบียนและ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน
ปี 2565
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ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
10. โครงการกรอบเส้นทางความก้าวหน้า
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
ในสายอาชีพ (Career Path) ของกรมศุลกากร
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. กรมศุลกากรมีกรอบ
เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path)
ทีม่ ีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
11. โครงการระฆังศุลกากร
กบท./
X
X
X
X 1.ระดับความสาเร็จของ
ทุก
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
หน่วยงาน
2. มีการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน และ
ให้ข้อมูลคาปรึกษาแก่ผู้มา
ติดต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. โครงการสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการทางวินัยให้เป็นธรรมและมีมาตรฐาน
12.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความ
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
พร้อมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวน
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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กบท.

13. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมศุลกากร *

กบท

14. โครงการพันธมิตรศุลกากร

สลข.
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2.3 สนับสนุน
และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามี
ส่วนร่วมในการ
สร้างองค์กร
ปลอดทุจริต

12.2 โครงการเสริมสร้างเครื่องมือสาหรับ
การดาเนินการทางวินัย *

ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีฐานข้อมูลที่ให้
คณะกรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าสืบค้นและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการทางวินัยได้
X
X
X
X มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
กรมศุลกากร
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. มีการประสานงาน
แก้ปัญหา/ปิดงาน หรือส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการต่อไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
15. โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ คณะทางาน
X
X
X
X ๑. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
ภาคเอกชน (ครอ.)
ครอ.
๒. ประเด็นปัญหา/
อุปสรรค/ข้อร้องเรียนซึง่
คณะทางาน ครอ. เสนอต่อ
ที่ประชุมได้รับการแก้ไข
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
16. โครงการพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายศุลกากรเพื่อ
กกม.
X
X
X
X ๑. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ ๕ ระดับ
ป้ อ งกั น การน าของเสี ย อั น ตรายเข้ า มาทิ้ ง ค้ า งใน
ราชอาณาจักร *
2.ปรับปรุงกฎหมาย
ศุลกากรเกี่ยวกับของผ่าน
แดน/ของถ่ายลา และของ
ตกค้าง ให้เหมาะสม และ
ทันสมัย
3. ปรับปรุงเกณฑ์การ
เปรียบเทียบการระงับคดี
ในความผิดตามมาตรา
244 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร
พ.ศ. 2560
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2.4 พัฒนา/
ปรับปรุง
กฎหมายให้มี
ความทันสมัย
และไม่เป็น
อุปสรรคต่อ
ประชาชน
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ปีงบประมำณ
ตัวชี้วัด
2562 2563 2564 2565
พัฒนามาตรฐาน 17. โครงการเสริมสร้างการให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind) *
และปลูกฝัง
17.1 โครงการจัดทาคู่มือ Service Mind
คณะทางาน
X
มีคู่มือ Service Mind
การมีจิตบริการ
Service
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ
Mind
17.2 โครงการอบรมการให้บริการศุลกากรด้วยใจ
กบท.
X
X
X
X 1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ 5 ระดับ
2. ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมร้อยละ 80
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3. เสริมสร้ำงกำรมีจิตบริกำร
เป้ำประสงค์ :
เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากร
ให้บริการตามมาตรฐานที่
กาหนดอย่างรวดเร็ว เต็มใจ
ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการให้บริการ
ตัวชี้วัด :
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการศุลกากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
* โครงการใหม่

กลยุทธ์
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4. กำรติดตำมประเมินผล
การติดตามและประเมิน ผล ยึ ดหลั กการกระจายอานาจ โดยสนับสนุนให้ ใช้กลไกการบริห ารงาน
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรเป็นผู้มีบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และรั บผิดชอบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนิ น งาน ตามกลยุทธ์ที่แต่ละหน่วยงานรับผิ ดชอบ โดยกองยุทธศาสตร์ และ
แผนงาน เป็ น หน่ ว ยงานวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ในภาพรวมของกรมศุ ล กากร เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
ในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดาเนินงานต่อไป
ขอบเขตการบู ร ณาการงานติ ด ตามและประเมิ น ผลในระดั บ กรม ก าหนดระดั บ ความส าเร็จ เป็ น
๓ ระดับ ได้แก่ ระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ส่งผลถึงผู้รับบริการ ตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตั้งแต่ระดับกรม ระดับกระทรวง และระดับชาติ โดยเชื่อมโยงระดับความสาเร็จและความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ระดับผลผลิต เป็นการประเมินผลสาเร็จของโครงการสาคัญที่เป็นเงื่อนไขความสาเร็จของเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
๒. ระดับผลลัพธ์ เป็นการประเมินผลสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
๓. ระดับผลกระทบ เป็นการประเมินผลกระทบด้านความพึงพอใจผู้มารับบริการ
กระบวนการนาส่งผลผลิตตามภาระความรับผิดชอบของหน่วยงาน มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละระดับ ดังนี้
๑. ความสาเร็จของแผนงาน/โครงการ/เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ เป็นภาระรับผิดชอบของ
หน่วยงานระดับกอง สานักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร
๒. ความสาเร็จของเป้าหมายการให้บริ การหน่วยงาน/กลยุทธ์หน่วยงาน เป็น ภาระรับผิดชอบของ
หน่วยงานระดับกรม ในการบูรณาการผลสาเร็จของการดาเนินงานในระดับกอง สานักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร

4.1 แนวทำงกำรจัดทำระบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการสาคัญตามแผนยุทธศาสตร์กาหนดไว้ ดังนี้
1. กาหนดโครงการสาคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานในระดับกอง
สานักงาน กลุ่ ม ศูนย์ และด่านศุล กากร ในสังกัดกรมศุลกากร ที่เป็น เจ้าของแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงตามประเด็นหลักของการติดตามและประเมินผลในระดับกระทรวงและระดับชาติ
โดยดาเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่จะติดตามประเมินผล ดังนี้
๑) โครงการสาคัญที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานระดับกระทรวงและ
ระดับชาติ
๒) โครงการเร่ งด่ ว นหรื อโครงการเฉพาะกิ จ ที่ ด าเนิ น การตามนโยบายที่ ห น่ ว ยงานได้ รับ
มอบหมาย ตามสถานการณ์ของปัญหา
๓) โครงการส าคัญ ที่ เป็ น นวัตกรรมใหม่ ที่ ส่ งผลต่อ การบริห ารจัด การและการให้ บ ริการ
งานศุลกากร
๔) โครงการส าคั ญ ที่ ส ะท้ อ นภารกิ จ หลั ก ของหน่ ว ยงาน และเป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน และจะดาเนินการต่อเนื่องไปในปีงบประมาณถัดไป
๕) โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
2. ก าหนดรายละเอี ย ดของโครงการส าคั ญ ตามแผนติ ด ตามและประเมิ น ผล ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ชื่อโครงการ ความสาคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการดาเนินงานโครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของผลผลิ ตและผลลั พธ์ ขั้ นตอนการด าเนิ นงาน/กิ จกรรม พื้ นที่ ด าเนิ นการ ระยะเวลา งบประมาณ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ความสอดคล้องต่อนโยบายกระทรวงและรัฐบาล
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3. จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ
3.1 แผนงาน/โครงการที่ ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมศุ ล กากรระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการจัดส่งรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ (e-Project) ภายในวั น ที่ 5 ของเดื อ นถั ด ไป ไปยั ง กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
เพื่อประมวลผลและบูรณาการผลการดาเนินงานต่อไป
3.2 แผนงาน/โครงการใหม่ นอกเหนือจากข้อ 3.1 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
จั ด ส่ งรายงานผลการด าเนิ น งานมายั ง กลุ่ ม คุ้ ม ครองและส่ งเสริ ม จริ ยธรรม กองบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กาหนด และให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อนาเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจากรมศุลกากร ทั้งนี้
หากแผนงาน/โครงการใหม่ ได้บ รรจุ อยู่ในแผนปฏิ บั ติราชการประจาปีกรมศุล กากรหรือแผนยุทธศาสตร์
กรมศุลกากรฯ เรียบร้อยแล้ว รูปแบบการจัดส่งรายงานจะจัดส่งผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
(e-Project) ไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อประมวลผลและบูรณาการผลการดาเนินงานต่อไป
4. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ผลการประเมินนาไปสู่การใช้ประโยชน์และสามารถ
รายงานผลงานได้ทันต่อสถานการณ์ ได้กาหนดความถี่ของการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนติดตามและ
ประเมินผล ดังต่อไปนี้ คือ
๑) กรณี โครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 - 2563 จัดส่งรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (e-Project) ภายใน
วันที่ 5 ของเดือน
๒) กรณีโครงการใหม่ นอกเหนือจากข้อ 1 กาหนดการรายงาน เป็น ๔ ระยะ คือ การรายงาน
รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และรอบ ๑ ปีงบประมาณ โดยกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ดาเนินการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของกรม ดังนี้
รอบที่ ๑ ไตรมาส ๑ รอบ ๓ เดือนของปีงบประมาณ ภายในวันที่ 5 มกราคม
รอบที่ ๒ ไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ ภายในวันที่ 5 เมษายน
รอบที่ ๓ ไตรมาส ๓ รอบ ๙ เดือนของปีงบประมาณ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
รอบที่ ๔ ไตรมาส ๔ รอบ ๑ ปีงบประมาณ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม

4.2 รูปแบบกำรติดตำมประเมินผล
รูปแบบการจัดทารายงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
1. การติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน (Monitoring) หมายถึ ง การก ากั บ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของ
การดาเนิน งานโครงการสาคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของแผนการดาเนินงานและระยะเวลาที่กาหนด โดยวิเคราะห์ตั้งแต่การใช้ปัจจัยนาเข้า (Input)
กิ จ กรรม/ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน (Process) และผลผลิ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น (Output) ตลอดจนปั ญ หาอุ ป สรรค
เพื่อจัดทาข้อมูลรายงานผลการดาเนิน งานฯ นาเสนอต่อหน่วยติดตามและประเมินผลระดับชาติ ตลอดจน
นาเสนอผู้บริห าร ภายในหน่วยงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไป
ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การประเมินผลการดาเนินงาน (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์สรุปผลการดาเนิ นงาน เพื่อ
อธิบายถึงระดับความสาเร็จของการดาเนินงานต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่กาหนด ในระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ ตลอดจนการวิเคราะห์ ห าปั จ จั ยหรือ กระบวนการส าคั ญ ที่ ส่ งผลหรือ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการบรรลุ
และไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป
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31

6. ภำคผนวก

ภำคผนวก
(ก) คำนิยำมศัพท์ในแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
กรมศุลกำกร (พ.ศ. 2562 – 2565)
(ข) คำสั่งกรมศุลกำกร ที่ 153/2562 ลงวันที่ 27 มีนำคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนดำเนินยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม กรมศุลกำกร
(ค) กระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
กรมศุลกำกร (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ภำคผนวก ก
คำนิยำมศัพท์ในแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกำกร
(พ.ศ. 2562 – 2565)
เจ้ำหน้ำทีศ่ ุลกำกร หมำยถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากรทุกคน
บุคลำกร หมำยถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของกรมศุลกากรทุกคน
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หมำยถึง บุ คคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลู กจ้างประจา ลู กจ้างชั่วคราวของ
กรมศุลกากรที่ได้รับผลกระทบ โดยอาจได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดาเนินการใด ๆ ของกรมศุลกากร
องค์กรคุณธรรม หมำยถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นาและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่น
ดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก
ในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติ งาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม
ให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม
I-SMILE หมำยถึง I = Integrity
S = Service Mind/Self-esteem
M = Modernization
I = Innovation
L = Learning
E = Expert
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ภำคผนวก ข
คำสั่งกรมศุลกำกร ที่ 153/2562 ลงวันที่ 27 มีนำคม 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนดำเนินยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกำกร
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ภำคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงำน
153/2562
ลว.
27 มี.ค 62

คณะทางานย่อย
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ฯ

กาหนดขั้นตอน
การดาเนินงาน
และระยะเวลา

SWOT ANALYSIS

รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง

แต่ละกลุ่มจัดทาประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
และแผนงาน/โครงการ

TOWS MATRIX

ผู้บริหารให้ความเห็นและ
ข้อแนะนา

คณะทางานย่อย
นาข้อมูลทั้งหมด
จัดทาร่างแผนฯ

คณะทำงำนฯ
พิจำรณำ
ให้ควำม
เห็นชอบแผน
10 พ.ค. 62

ทบทวน รวบรวม ศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

คณะทางานย่อยฯ
เสนอร่างแผนฯ
ให้คณะทางานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษา
Focus Group และ
ข้อเสนอแนะผู้บริหาร
มาจัดทาแผนฯ

คณะทางานย่อยฯแก้ไข
เพิ่มเติมตามมติ
คณะทางานฯ

เสนอร่ำงแผนฯ
ต่อคณะกรรมกำร
จริยธรรม
กรมศุลกำกร
เพื่อพิจำรณำ
6 มิ.ย. 62
คณะทางานย่อยฯ
เสนอร่างแผนฯ
ให้คณะกรรมการจริยธรรม
ฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

คณะทางานย่อยฯ แก้ไข
เพิ่มเติมตามมติ
คณะกรรมการฯ

เสนอกรมฯ
อนุมัติแผนฯ

เลขานุการ
คณะทางานฯ
จัดทาบันทึก
และร่างแผนฯ
เสนอกรมฯ อนุมัติ

เผยแพร่ และ
มอบหมายให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ
และรายงานผล
ตามที่กาหนด
เผยแพร่แผนฯ ให้ทุก
หน่วยงานรับทราบ
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คณะทางานย่อย
ด้านการปรับสมดุลฯ

คณะทางานย่อย
ร่วมกันประชุม
วางแผนการ
ดาเนินงาน

Focus Group
1 เม.ย. 62

มอบหมายหน่วยงานหรือ
ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนงาน/
โครงการตามที่แผนกาหนด
ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
รายงานผลตามที่ กยผ. กาหนด
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