เอกสารแนบ 2
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)
แผนงาน/
โครงการ
1. โครงการ
จัดการด้านขยะ
ในสานักงาน

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ระดั บ ความส าเร็ จ การด าเนิ น การ
โครงการ 9 ขั้ น ตอน (ปริ ม าณการใช้
โฟ ม แ ล ะ ถุ ง พ ล าส ติ กล ด ล งจ าก ปี
2562) ประกอบด้วย
1. จัดทาแผนดาเนินการ
๒. ทบทวนข้ อ มู ล และกิ จ กรรมจาก
ข้อมูลที่เคยดาเนินการ
3. กาหนดเป้าหมาย
4. เลือกกิจกรรมที่จะดาเนินการ
5. ด าเนิ น การตามแผน (1) อบรม
พนั ก งานท าความสะอาด (2) อบรม
เจ้ า หน้ า ที่ ก รมศุ ล กากร (3) ประเมิ น
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและทรรศนะคติ
เกี่ ย วกั บ การลดคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ภ า ย ใน อ า ค า ร ก ร ม ศุ ล ก า ก ร (4)
กิจกรรม 3R และ(5) จัดหาอุปกรณ์
6. บันทึกผลการดาเนินการ
7. วิเคราะห์ข้อมูล
8. สรุปผล
9. รายงานผู้บริหาร

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
1. จัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ ภายใต้นโยบายการกากับองค์การที่ดี
ตาม
2. ศึกษาข้อมูลจากโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562
ค่าเป้าหมาย
3. ก าหนดเป้ าหมาย ลดปริมาณขยะทั่ วไป ขยะรีไซเคิ ล และขยะอันตราย มากกว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 40 (89 คะแนน)
ตามลาดับ และไม่มีการทิ้งโฟมบรรจุอาหารในถังขยะ
4. – 5. จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ข้าราชการ จานวน 100 คน ประชุมชี้แจงทีมรับจ้างเหมาบริการแม่บ้านทา
ความสะอาดอาคาร จัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2562 จัด
กิจกรรม “Green customs ลด ทดแทน คัดแยก” โดยให้ยืมถุงผ้า และขอรับบริจาคถุงผ้า จัดกิจกรรม Like… รักษ์...โลก” ให้
เจ้าหน้าที่โพสภาพตัวเองกับถุงหรือสิ่งที่ใช้ทดแทนถุงพลาสติก ลงใน Facebook ของตนเอง พร้อม Caption โดนใจ
6. ผลดาเนินกิจกรรมส่งผลให้ปริมาณขยะมูลทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 40
ตามเป้าหมายที่กาหนด และไม่มีการทิ้งโฟมบรรจุอาหารในถังขยะภายในอาคารกรมศุลกากร
7. ผลการวิเคราะห์ พบว่า เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นและมีจิตสานึกในการช่วยคัดแยกและลดการใช้แก้ว
พลาสติกและถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทาให้ทีมแม่บ้านสามารถแยกขยะออกเป็นประเภทได้ง่าย สะดวก ถูกต้อง และ
สามารถนาขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อได้
8. จัดทารายงานสรุปผลดาเนินการเป็นรายเดือนส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ โดยสามารถดาเนินการโครงการลดและคัดแยกขยะภายใน
อาคารกรมศุลกากรได้ตามเป้าหมาย และมีการนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้สถานที่ทางานมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับการทางานมากยิ่งขึ้น
9. ไม่มีการจัดทารายงานผลดาเนินการนาเสนอผู้บริหาร
รายละเอียดผลดาเนินการ
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แผนงาน/
โครงการ

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย

2. โครงการจิต
อาสาศุลกากร
“Customs
Smart
Donation”

ระดับความสาเร็จการดาเนินการโครงการ 8
ขั้นตอน (จานวนครั้งในการดาเนินการจิตอาสา
จานวน 4 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย
1. วางแผนจั ดท าโครงการและประชุ ม
คณะผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานมูลนิธิ จานวน 4 มูลนิธิ
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
4. - 7 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
มูลนิธิที่ 1 - 4
8. สรุปและประเมินผลโครงการ

3. โครงการจิต
อาสา สานสุขให้
ประชาชน ใน
ความหมายของ
คาว่า “บ ว ร”
โดยด่านศุลกากร
อรัญประเทศ

ระดั บความส าเร็จการด าเนิ นการโครงการ 5
ขั้นตอน (จานวนครั้งในการดาเนินการจิต
อาสาจานวน 2 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย
1. กาหนดกิจกรรม สถานที่ วัน และเวลาที่
ทากิจกรรม
2. ประสานงานกั บ เจ้ าของพื้ น ที่ เพื่ อ
ดาเนินกิจกรรม
3. เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา ที่
กาหนด
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
1. จัดทาโครงการฯ และขออนุมัติหลักการ รวบรวมและสรุปข้อมูลในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ตาม
2. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกมูลนิธิในการจัดกิจกรรม
ค่าเป้าหมาย
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรในการนาของเข้ามาบริจาคในรูปแบบ Infographic
(100
4. -7. ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยกเว้นอากรสาหรับของบริจาคบน website และ facebook จัดโครงการศุลกากรร่วมใจสู้ภัย
คะแนน)
COVID – 19 เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ชุมชนโดยรอบกรมศุลกากร จานวน 6 ชุมชน และมอบเครื่องบริโภคแก่กลุ่มรวมพลัง
ชาวคลองเตยต้านโควิด -19 จัดโครงการ “ศุลกากร ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19 Customs Care Wheelchair for you”
มอบรถวีลแชร์ผ่านผู้แทนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตคลองเตยจานวน 42 คัน
กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้ว แบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 กิจกรรม “ศุลกากร ส่งแรงใจสู้ภัย COVID-19” มอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภค
บริโภค เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และจัดกิจกรรม “Customs PR Network สานฝันแบ่งปันโอกาสแก่โรงเรียนสอนคน
ตาบอดพระมหาไถ่พัทยา” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมอบทุนทรัพย์ สิ่งของอุปโภคบริโภค และเชิญนักเรียนจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ แสดงความสามารถโดยการเล่นดนตรี
8. จัดทารายงานสรุปผลดาเนินการเป็นรายเดือนส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งสิ้น 6 มูลนิธิ
1. – 4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมกับอาเภออรัญประเทศ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมจิตอาสา สาน
ตาม
สุขให้ประชาชนฯ ในความหมายของคาว่า “บ ว ร”
ค่าเป้าหมาย
- Big Cleaning Day บริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึกและวัดวังยาว ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563
(100
- กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทาความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ” โดยการปลูกต้นไม้ ณ ด่าน
คะแนน)
ศุลกากรอรัญประเทศ ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
- เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม จัดกิจกรรมทาความสะอาดและพัฒ นาพื้นที่รอบตลาดเทศบาล 2 ปลูกต้นไม้และพื ช
สมุนไพร และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก โดยการทาความสะอาดศูนย์
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านระยะเวลา กระบวนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ด้านการปฐมพยาบาลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรรม และความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการที่จัดขึ้นโดยการนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
รายละเอียดผลดาเนินการ

2

แผนงาน/
โครงการ
4. โครงการจิต
อาสาศุลกากร
ด่านศุลกากร
จันทบุรี

5. โครงการจิต
อาสาศุลกากร
สานักงาน
ศุลกากรภาค
ที่ 2

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ระดั บ ความส าเร็ จ การด าเนิ น การ
โครงการ 5 ขั้ น ตอน (ด าเนิ น การจิ ต
อาสา จานวน 1 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย
1. ป ระชุ ม เจ้ า ห น้ า ที่ ใ นสั ง กั ด เพื่ อ
กาหนดแนวทางกิจกรรมการดาเนินการ
2. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา สรุป
คั ด เลื อ กกิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การ
ตลอดจนก าหนดวั น เวลา สถานที่ ใน
การดาเนินกิจกรรม
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การดาเนินกิจกรรม
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
5. ประเมินผลโครงการ
ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
4 ขั้ น ตอน (ด าเนิ นการจิ ตอาสา อย่ าง
น้อยจานวน 2 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย
1. ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายใน
จังหวัดหนองคายเพื่ อพิจารณาการเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานนั้น ๆ
2. ประชุ ม หารื อ ภายใน ศภ.2 เพื่ อ
จัดทากิจกรรมจิตอาสาของ ศภ.2
3. ด าเนิ นการเข้ าร่ วมกิ จกรรมจิ ตอาสาของ
หน่ วยงานภายในจั งหวัดหนองคาย และ/หรื อ
จัดทากิจกรรมจิตอาสา น้อย 2 ครั้ง
4. ประสานงานกั บ สลข. เพื่ อส่ งผลการ
ดาเนินการโครงการจิตอาสาศุลกากรของ ศภ.2

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
1. ประชุมระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่เพื่อการดาเนินงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563
ตาม
2. – 4. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรีร่วมกับสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษา ค่าเป้าหมาย
พิเศษประจาจังหวัดจันทบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัดจันทบุรี และภาคเอกชนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัด
(100
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 13 - 14 เมษายน 2563 ได้ม อบอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์และพั ดลมให้แ ก่
คะแนน)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชนในอาเภอแหลมสิงห์ จานวน 9 แห่ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
ได้มอบอุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มอบเวชภัณฑ์ยา
จานวน 324 ชุ ด โดยมี น ายวรกร สุ ข สวั ส ดิ์ ผู้ แ ทนชมรมกระต่ า ยอาสาพุ ท ธมณฑลจั น ทบุ รี เป็ น ผู้ รับ มอบพร้อ มคณะ
เมื่อวัน ที่ 7 สิงหาคม 2563 มอบกล่องสาหรับบรรจุยาและเวชภัณ ฑ์ จานวน 325 กล่อง และมอบหน้ากากผ้าให้ กับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จานวน 800 ชิ้น
5. มีการรายงานผลการดาเนินงานให้นายด่านฯ ทราบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
รายละเอียดผลดาเนินการ

1. ด่านฯ มีหนังสือเชิญหน่วยงานในจังหวัดร่วมกิจกรรมอาสาจานวน 1 ด่านฯ และจัดประชุมหารือเพื่อจัดทากิจกรรมจิตอาสา
ตาม
ของด่านฯ มีจานวน 3 ด่านฯ
ค่าเป้าหมาย
2. ศภ.2 และด่านฯ ในสังกัด 4 ด่านฯ (ด่านฯ มุกดาหาร ด่านฯ บึงกาฬ ด่านฯ ช่องเม็ก ด่านฯ ช่องจอม และด่านฯ ช่องสะงา)
(100
ประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อจัดทากิจกรรมจิตอาสาภายในหน่วยงาน
คะแนน)
3. ศภ.2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภายในจังหวัดหนองคาย นครพนม และเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
พ.ศ. 2563 ของด่านฯ ท่าลี่ อีกทั้ง ด่านฯ มุกดาหาร และด่านฯ บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ด่านฯ ช่องเม็ก และ
ด่านฯ ช่องจอม ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตของ อบต.ช่องเม็ก และอาเภอกาบเชิง
4. ศภ.2 ดาเนินการจัดส่งผลการดาเนินโครงการจิตอาสาไปยัง สลข.

3

แผนงาน/
โครงการ

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย

6. โครงการจิต
อาสา ทาความ
ดีด้วยหัวใจ
ร่วมใจพัฒนาใน
พื้นที่สานักงาน
ศุลกากรภาค
ที่ 3

ระดั บความส าเร็ จในการด าเนิ นโครงการ 5
ขั้ นตอน (ด าเนิ นการจิ ตอาสา อย่ างน้ อย
จานวน 2 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย
1. การแต่งตั้งคณะทางานดาเนินการ
2. จัดประชุมคณะทางาน
3. การวางแผนการดาเนินงาน กาหนดพื้นที่
เป้าหมาย และหน้าที่รับผิดชอบ
4. การดาเนินโครงการฯโดยจัดกิจกรรม (1)
กิจกรรมทาความสะอาด 5 ส. (2) กิจกรรม
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
5. สรุปผลการดาเนินงาน รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

7. โครงการจิต
อาสาศุลกากร
สานักงาน
ศุลกากรภาค
ที่ 4

ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ 2
ขั้นตอน (ดาเนินการจิตอาสา จานวน 2 ครั้ง
ต่อปี) ประกอบด้วย
1. โครงการศุ ลกากรปั นน้ าใจให้ เครื่ องมื อ
แพทย์ (1 ครั้ง)
1.1 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับบริจาคเงิน
สบทบทุน
1.2 ส ารวจและเลื อ กโรงพยาบาลที่
ต้องการความช่วยเหลือ
1.3 ติ ดต่ อประสานงานกั บโรงพยาบาล
และกาหนดวันเวลาทากิจกรรม
1.4 ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมบริจ าค
เงินและบาเพ็ญประโยชน์
1.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
1. แต่งตั้งคณะทางานด้านการกากับดูแลองค์การที่ดีของสานักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่
ตาม
21 มกราคม 2563
ค่าเป้าหมาย
2. – 3. ประชุมคณะทางานจัดทาแผนการดาเนินงาน กาหนดกิจกรรมและพื้นที่เป้าหมาย โดยมีข้อสรุปให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่
(100
สีเขียว ณ โรงเรียนเพื่อชีวิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดกิจกรรมทาความสะอาด 5 ส เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส คะแนน)
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2563
4. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนเพื่อชีวิต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และทากิจกรรม CSR บริจาค
อุปกรณ์การเรียน กีฬา ข้าวสารอาหารแห้ง และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิต และในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2563 จัด
กิจกรรมทาความสะอาด 5 ส โดยทาการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ
5. สรุปผลการดาเนินกิจกรรม เสนอ ผอ.ศภ.3 โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้ (1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผลที่ได้รับ คือ บุคลากร
ศภ.3 มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ กาลังทรัพย์ รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เกิดความสมัครสมานสามัคคี และเด็ก
นักเรียนรู้สึกได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และอิ่มท้องจากข้าวสารอาหารแห้ง และอาหาร
กลางวัน (2) กิจกรรมทาความสะอาด 5 ส ผลที่ได้รับ คือ บุคลากร ศภ.3 มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการทากิจกรรม 5 ส
เกิ ดความสมั ครสมานสามั คคี ได้ ช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น และส านั กงานสะอาดเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย ปลอดภั ยจากเชื้ อโรค
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
1. โครงการศุลกากรปันน้าใจให้เครื่องมือแพทย์
ตาม
1.1 ด่านศุลกากรภายในสังกัด ศภ.4 จัดทากล่องรับบริจาคเงินสนับสนุน
ค่าเป้าหมาย
1.2 สารวจและเลือกโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
(100
1.3 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และกาหนดวันเวลาทากิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาสาทาสีช่องจอดรถ
คะแนน)
บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 และกิจกรรมมอบอุปกรณ์การแพทย์
แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
1.4 จัดกิจกรรมบริจาคเงินและบาเพ็ญประโยชน์ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาสาทาสีช่องจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ได้แก่ 1 ช่องจอดรถคนพิการ 13 ช่องจอดรถยนต์ และ 46 ช่องจอดรถจักรยานยนต์ ในวัน
พฤหั ส บดี ที่ 5 มี น าคม 2563 และกิ จกรรมมอบเครื่องติ ดตามสั ญญาณชี พและการท างานของหั วใจ (Monitor BP) และเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563
1.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือจากการบริจาคอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ จานวน 2 เครื่อง และมีภาพลักษณ์ที่สวยงามจากการปรับภูมิทัศน์โดยการทาสีช่องจอดรถ อีกทั้งเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคลากรภายในสังกัด ศภ.4 และแสดงให้เห็นถึงการคานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
รายละเอียดผลดาเนินการ

4

แผนงาน/
โครงการ

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย

2. โครงการศุลกากรอาสา ชวนพัฒนาจังหวัด
(1 ครั้ง)
2.1 สารวจและเลือกสถานที่ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
2.2 ติ ดต่ อประสานงานกั บเจ้ าของ
สถานที่และกาหนดวันเวลาทากิจกรรม
2.3 ประชาสัมพันธ์และเชิญหน่วยงาน
ภายในสั งกั ด ชุ ม ชน และหน่ ว ยงาน
ภายนอกภายในจังหวัด
2.4 ดาเนินการจัดกิจกรรม
2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
8. การเชื่อมโยง ระดั บความส าเร็ จในการด าเนิ นโครงการ 5
ระบบและ
ขั้นตอน (ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน
ระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form
ข้อมูล ATIGA D อย่างเป็นทางการได้อย่างน้อย 9 ประเทศ)
e-Form D
ประกอบด้วย
ระหว่างประเทศ 1. สนั บสนุ นทางเทคนิ ค เพื่ อให้ เมี ยนมา
สมาชิกอาเซียน พร้อมทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA eForm D
2. สนั บสนุ นทางเทคนิ คและประสานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้าน
เงินทุนให้กับลาวพร้อมทดสอบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ATIGA e-Form D
3. สนั บสนุ นทางเทคนิ คและประสานกั บ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการผลั กดั นด้ าน

รายละเอียดผลดาเนินการ

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

2. โครงการศุลกากรอาสา ชวนพัฒนาจังหวัด
2.1 สารวจและเลือกสถานที่ โดยผลสารวจ พบว่า ชายหาดและป่าสนของหาดสมิหลาบริเวณหน้าที่ทาการสานักงานศุลกากรภาค
ที่ 4 (แห่งใหม่) มีขยะทะเลที่ถูกพัดมาสะสมบริเวณชายหาดเป็นจานวนมากส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่สวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว
2.2 ติดต่อประสานกับเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอใช้สถานที่บริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา ในการ
จัดทากิจกรรมเก็บขยะทะเลร่วมกับชุมชน หน่วยงานในสังกัด ศภ.4 และหน่วยงานภายนอกภายในจังหวัด โดยมีการกาหนด
วันทากิจกรรมไว้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
2.3 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรภายในสังกัดเข้าร่วมเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา
2.4 จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา บริเวณใกล้เคียงสานักงานศุลกากรภาคที่ 4 ระยะทางรวม
ประมาณ 1 กิโลเมตร ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 50 คน
2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม พื้นที่บริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลาสะอาดและสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การปลูกจิตสานึกการมีจิตอาสาแก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนผู้พบเห็นทั่วไป
1. เมียนมาทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D เป็นผลสาเร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สูงกว่า
2. สปป. ลาวทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D เป็นผลสาเร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการ ค่าเป้าหมาย
สนับสนุนทางเทคนิคและข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสปป. ลาว การสนับสนุนเงินทุนให้กับสปป. ลาว ใช้
(100
ปรับปรุงระบบสาหรับใช้งานจริงอยู่ในขั้นตอนที่สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) เสนอ
คะแนน)
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งมีการหารือและประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่การที่ สปป.ลาวเร่งรัดในการทดสอบเพื่อให้
สามารถใช้งานจริงได้โดยเร็ว อาจส่งผลให้พบข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการใช้งานจริง ซึ่งแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้เอกสาร
ATIGA Form D กระดาษควบคู่กับการใช้ข้อมูล ATIGA e-Form D จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้
3. ฟิลิปปินส์ทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D เป็นผลสาเร็จ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย แต่การที่ฟิลิปปินส์เร่งรัดในการทดสอบเพื่อให้
สามารถใช้งานจริงได้โดยเร็ว ส่งผลให้ พบข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการใช้งานจริง ซึ่งแก้ไขปั ญหานี้โดยการใช้เอกสาร
ATIGA Form D กระดาษควบคู่กับการใช้ข้อมูล ATIGA e-Form D จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้
4. ทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D กับเมียนมา สปป.ลาว และฟิลิ ปปิ นส์แล้ วเมื่อเดือ นพฤศจิกายน และ
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
5. เชื่อมโยงระบบและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D ครบทั้ง 10 ประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
กรมศุลกากรมีประกาศกรมศุลกากร ที่ 15/2563 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้ใช้ ATIGA e-Form D สาหรับการ
5

แผนงาน/
โครงการ

9. โครงการ
สิทธิประโยชน์
สัญจร

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
นโยบายเพื่ อให้ ฟิ ลิ ปปิ นส์ พร้ อมทดสอบ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D
4. ทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form
D กับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ ง 3 ประเทศ
(เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์)
5. เชื่อมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA
e-Form D กับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่าง
น้อย 9 ประเทศ
ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ประชุมคัดเลือกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศษ/เขตพื้ นที่ เศรษฐกิ จพิ เศษภาค
ตะวั นออกส าหรั บการจั ดโครงการสิ ทธิ
ประโยชน์ สั ญจรและก าหนดหั วข้ อสิ ทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี อากรที่ จะท าการ
ประชาสัมพันธ์
2. ประชุ มเพื่ อเตรี ยมการโครงการ (ก าหนด
วัน เวลา สถานที่ วิทยากร เอกสาร/คู่มือ แผ่น
พั บ ป้ ายประชาสั มพั นธ์ และการ
ประชาสั มพั นธ์ในกลุ่ม เป้ าหมายและผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ)
3. สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ
4. ดาเนินการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร
5. สรุ ป และประเมิ น ผลโครงการสิ ทธิ
ประโยชน์สัญจร

รายละเอียดผลดาเนินการ
ยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน ได้ครบทุกประเทศ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
20 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่การใช้งาน ATIGA e-Form D ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของหน่วยงานออกฟอร์ม
และศุลกากร ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในระยะยาว และเร่งรัดการพัฒนา
ระบบ ASEAN Single Window ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

1. เลขานุ การคณะท างานโครงการฯ หารืออย่ างไม่เป็ นทางการกั บเจ้าหน้าที่ ถึงการเตรียมการในการดาเนิ นโครงการสิทธิ
ตาม
ประโยชน์สัญจรในปี 2563
ค่าเป้าหมาย
2. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 คณะทางานโครงการฯ ได้ประชุมหารือเลือกสถานที่ที่จะจัดโครงการ โดยจะเริ่มจัดครั้งแรกในพื้นที่
(100
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอออกในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 และครั้งที่ 2 ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในช่วงเดือน คะแนน)
สิงหาคม 2563
3. เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติการจัดสัมมนาตามโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง และครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสงขลา มี
ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงินจานวน 235,010 บาท ซึ่งกรมฯ ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
4. กสอ.ทาหนังสือขออนุมัติกรมฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสัมมนาโครงการสิทธิ
ประโยชน์ สั ญจร โดยครั้งที่ 1 จั ดสั มมนาที่ จังหวัดระยองในวันอั งคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 เป็ น รูป แบบ
ออนไลน์ โดยจั ด ท าสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ก รมศุ ล กากร www.customs.go.th สื่ อ สั ง คมออนไลน์
(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) และสายด่วนบริการศุลกากร 1164 Customs Care Call Center ซึ่งการ
เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จะเริ่มขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยกรมฯ อนุมัติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ระบาดขึ้นในช่วงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นเหตุให้การจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 จึงต้องยกเลิกการจัดสัมมนา
5. สรุปผลการดาเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์สาหรับผู้ที่สนใจรับข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มี
ผู้ลงทะเบียน จานวน 264 ราย และคาดว่าจะเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในเดือน กันยายน 2563 พร้อม
จัด ส่งข้อ มู ลสิ ท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี อากรแก่ ผู้ป ระกอบการที่ ลงทะเบี ย นรับ สื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (Flash drive) ผ่ านทาง
ไปรษณีย์เรียบร้อย และรายงานผลการดาเนินโครงการสิทธิประโยชน์สัญจรให้กรมฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว
6

แผนงาน/
โครงการ
10. โครงการ
ศุลกากร
คุณธรรม
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ 4
ขั้ น ตอน (กรมศุ ล กากรมี คู่ มื อ “การ
ด าเนิ นงานองค์ กรศุ ลกากรคุ ณ ธรรม”)
ประกอบด้วย
1. ดาเนินการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดกลาง 7
ตั ว ภายใต้ จริ ยปฏิ บั ติ ของคุ ณ ธรรมอั ต
ลั กษณ์ กรมศุ ลกากร และก าหนดแบบ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ เสนอ
กรมฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
2. จั ดท าคู่ มื อ “การด าเนิ นงานองค์ กร
ศุลกากรคุณธรรม” เพื่อเผยแพร่แนวทาง
องค์ กรศุ ลกากรคุ ณธรรม และเป็ นคู่ มื อ
สาหรับการดาเนินงานโครงการฯ
3. การด าเนิ นกิ จกรรมองค์ กรศุ ลกากร
คุ ณ ธรรม (1) ชี้ แจงขั้ นตอนและวิ ธี การ
ดาเนิ นงานให้ ทุ กส่ วนราชการด าเนิ นการ
ตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ รอบ 1 (ต.ค.
62 – มี.ค. 63) พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือ “การ
ดาเนินงานองค์ กรศุลกากรคุ ณธรรม” ให้
ทุกส่วนราชการ (2) ทุกส่วนราชการสรุปผล
การดาเนินงานรอบ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)
ส่งให้ กลุ่มคุ้มครองและส่ งเสริมจริยธรรม
กบท. รวบรวม สรุปข้อมูล และแจ้งเวียนผล
การด าเนิ นงานให้ ทุ กส่ วนราชการทราบ
พ ร้ อมทั้ งแจ้ งการด าเนิ นการตาม
แผนปฏิบัติงานโครงการฯ รอบ 2 (เม.ย. ก.ย. 63) (3) สร้างแนวร่วมหน่วยงานหรือ
ภาคประชาสังคมภายนอก เพื่อสนับสนุ น

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
1. จัดทาหนังสือที่ กค 0516(7.2)/209ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดาเนินการโครงการศุลกากร
ตาม
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเสนอปรับตัวชี้วัดและรูปแบบรายงานโครงการฯ
ค่าเป้าหมาย
2. จัดทาต้นฉบับ คู่มือ “การดาเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” และประสานงานเกี่ยวกับการจัดทารูปเล่มคู่มือ
(95 คะแนน)
3. การดาเนินกิจกรรมองค์กรศุลกากรคุณธรรม (1) ดาเนินการจัดทาหนังสือชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานให้ทุกส่วน
ราชการดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร
จานวน 73 หน่วยงาน จัดทารายงานการดาเนินโครงการฯ รอบที่ 1 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) จัดส่งให้ กคจ. กบท. และนาไป
สรุปข้อมูลในภาพรวมระดับกรมฯ ต่อไป (3) กคจ. กบท. ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตาบลไพศาลี อาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานด้านองค์กรโปร่งใสของกรมศุลกากรของเทศบาล เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563
(4) สรุปข้อมูลการดาเนินงานเพื่อคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถดาเนินกิจกรรมตามแนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม และประกาศยกย่องทางระบบ Intranet ของกรมศุลกากรต่อไป
4. กคจ.กบท. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลแบบรายงานของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จานวน 73 หน่วยงาน และจัดทาเป็น
ข้อมูลสรุปในภาพระดับกรม เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาดาเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป (ขาดการ
แจ้งเวียนผลการดาเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบ)
รายละเอียดผลดาเนินการ
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แผนงาน/
โครงการ

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย

และส่งเสริมการดาเนินงานภายใต้องค์กร
ศุลกากรคุ ณธรรม (4) ประเมิ น คั ดเลื อก
และประกาศยกย่องส่วนราชการที่มีความ
พร้อมสามารถดาเนินกิจกรรมตามแนวทาง
องค์กรศุลกากรคุณธรรม
4. ทุกส่วนราชการสรุปผลการดาเนินงาน
รอบ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) ส่ งให้ กลุ่ ม
คุ้ ม ครองและส่ งเสริ ม จริ ยธรรม กบท.
รวบรวม สรุ ปข้ อมู ลผลการด าเนิ นงาน
โครงการฯ เสนอกรม เพื่อพิจารณาดาเนิน
โครงการต่ อเนื่ อ งตามแนวทางองค์ ก ร
ศุ ลกากรคุ ณธรรม พร้อมทั้ งแจ้งเวียนผล
การดาเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบ
11. โครงการ
ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ 5
จัดเก็บข้อมูลบน ขั้นตอน ประกอบด้วย
ระบบคลาวด์
1. ขออนุมัติโครงการ
กรมศุลกากร
2. จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Customs
โครงการ (TOR)
Cloud Data
3. ด าเนิ น การขึ้ น ประชาพิ จ ารณ์ ขึ้ น
Sharing
ประกวดราคาและทาสัญญาจ้าง
Systems)
4. ติ ด ตั้ ง ทดสอบระบบ พร้อ มอบรม
ผู้ใช้งาน
5. ดาเนินการส่งมอบงานและตรวจรับ
งานตามสัญญาจ้าง

รายละเอียดผลดาเนินการ

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

1. ได้รับความเห็นชอบให้จัดทาโครงการจากผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO) ประจากรมศุลกากร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
ตาม
2562 และได้รับการอนุมัติโครงการจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ค่าเป้าหมาย
2. จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (TOR) เสร็จเรียบร้อยเมื่อ 16 มกราคม 2563
(97 คะแนน)
3. มีบริษัทยื่นเสนอราคาจานวน 2 บริษัท โดยคณะกรรมการฯ e-bidding ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารแล้ว มีบริษัทที่ผ่านการ
พิจารณา 1 ราย ซึ่งได้ผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) โดยกรมฯ ได้ทาสัญญาซื้อขาย และทาการลง
นามในสัญญา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เลขที่สัญญา 76/2563 โดยส่วนบริหารการพัสดุ สานักเลขานุการกรม ดาเนินการขึ้น
ประกวดราคา ประกาศผลการประกวดราคา และทาสัญญาจ้าง
4. – 5. บริษัทเข้าดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการ ส่งมอบและตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับฯ
- งวดที่ 1 ติดตั้ง พร้อมส่งมอบระบบคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
- งวดที่ 2 Config ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ งวดงานที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
- งวดที่ 3 Config ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการ คณะกรรมการตรวจรับงวดงานที่ 3 เมื่อวันที่ 23 – 24 และ 29
กันยายน 2563 (ขาดการทดสอบระบบ) และดาเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563
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แผนงาน/
โครงการ
12. โครงการ
“We Love
Customs”

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการ 10
ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. จั ดท าแผนการด าเนิ นงานประกอบด้ วย
ขั้นตอน วิธีการแผนการดาเนินงานที่คาดว่า
จะได้รับ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อบุคลากรกรม
ศุ ลกากรและแต่ งตั้ งคณะท างานเสริมสร้ าง
ความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากร
๒. แต่งตั้งคณะทางานย่อยสารวจปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากร
ที่มีต่อองค์กร
๓. จัดทาแบบสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผู กพั นของบุ คลากรกรมศุ ลกากรที่ มี ต่ อ
องค์กร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยจาแนกปัจจัยการศึกษาเพื่อสารวจความ
ผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรต่อองค์กร
และเสนอต่ อ คณะท างานด าเนิ นการ
เสริ มสร้ างความผู กพั นของบุ คลากรกรม
ศุลกากรที่มีต่อองค์กร (We Love Customs)
๔. คณะทางานดาเนินการเสริมสร้างความ
ผู กพั นของบุ คลากรกรมศุ ลกากรที่ มี ต่ อ
องค์กร (We Love Customs) พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบแบบสารวจฯ
๕. ด าเนิ นการส ารวจเพื่ อวั ดระดั บความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
๖. ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรที่
มีต่อองค์กร
๗. จั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ เสริ มสร้ างความ

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
1. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (We Love Customs) แล้วเสร็จโดยมี
ตาม
รองฯ กิตติ รษก.ที่ปรึกษาฯ ในฐานะรองฯ ที่กากับดูแล กบท. เป็นหัวหน้าคณะทางาน
ค่าเป้าหมาย
2. แต่งตั้งคณะทางานย่อยสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กรแล้วเสร็จ โดยมี ผอ. กบท. (90 คะแนน)
เป็นประธานคณะทางาน
3. จัดท าแบบสารวจฯ พร้อมทั้ งเสนอให้ คณะทางานดาเนินการเสริมสร้างความผูกพันฯ พิจารณาแล้ว และได้ดาเนินการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญมาดาเนินการในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้เฉพาะทางด้านการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรในองค์กรของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
4. คณะทางานดาเนินการเสริมสร้างความผูกพันฯ เห็นชอบแบบสารวจ และได้รับอนุมัติจากกรมฯ ให้ดาเนินการสารวจแล้ว
5. แจ้งเวียนให้บุคลากรกรมศุลกากรดาเนินการตอบแบบสารวจฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดทาแบบสารวจและติดตามผลการสารวจฯ เช่น การจัดทาแบบสารวจฯ และการติดตามผลการสารวจผ่านระบบออนไลน์ (Intranet และ LINE
Application) และเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งยังศึกษา Platform สาหรับทาแบบสารวจออนไลน์ที่สามารถตอบ
ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือสื่อสาร สาหรับใช้จัดทาแบบสารวจในอนาคต
6. แต่งตั้งคณะทางานย่อยประมวลผลข้อมูลการสารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร
ซึ่งจานวนข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งสิ้น จานวน ๕,๔๐๙ ชุดข้อมูล
7. ดาเนินการ Focus group โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดาเนินยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร กรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร” เพื่อวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมศุลกากร ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ซึ่งคณะทางานดาเนินการเสริมสร้างความผูกพัน ฯ
ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาปรับแผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร
(พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่ อ ให้ มี ค วามสมบู รณ์ ม ากยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้ คณะท างานย่อ ยส ารวจปั จ จั ยที่ มี ผลต่ อ ความผู ก พั น ฯ
ดาเนินการปรับแก้และสรุปร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมคณะทางานดาเนินการเสริมสร้างความผูกพัน ฯ โดยฝ่ายเลขาฯ ได้ร่างบันทึกเพื่อเสนอร่างแผนการเสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อเสนอให้อธิบดีเห็นชอบ
8. - 9. เมื่ อ อธิ บ ดี เห็ น ชอบแผนการเสริ ม สร้ า งความผาสุ ก และความผู ก พั น ของบุ ค ลากรกรมศุ ล กากรที่ มี ต่ อ องค์ ก ร
(พ.ศ. 2563 – 2565) ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการแจ้งเวียนแผนฯ ดังกล่าว ให้ทุกส่วนราชการภายในกรมรับทราบ
กบท. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ดาเนินการจัดกิจกรรม One Step for All : ก้าวแรกเพื่อศุลกากร ซึ่งเป็นการแข่งขันนับก้าวเดิน
ผ่าน Application โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับรูปแบบการดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุของเจ้าหน้าที่กรม
ศุลกากร พร้อมดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และสรุปผลการดาเนินกิจกรรม เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าวในระดับกรมฯ ต่อไป (ซึ่งยังขาดการรายงานกรมฯ)
รายละเอียดผลดาเนินการ
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แผนงาน/
โครงการ

ผลดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย

ผู กพั นของบุ คลากรที่ มี ต่ อองค์ กร โดยการ
Focus group น าเสนอต่ อคณ ะท างาน
ด าเนิ นการเสริ มสร้ างความผู กพั นของ
บุ คลากรกรมศุ ลกากรที่ มี ต่ อองค์ กร และขอ
อนุมัติกรมฯ
๘. จั ดกิ จกรรมเสริ มสร้ างความผู กพั นของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
พร้ อมทั้ งติ ดตามและประเมิ นผลการจั ด
กิ จ กรรมเพื่ อน าเสนอต่ อคณะท างาน
ด าเนิ นการเสริ มสร้ างความผู กพั นของ
บุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร
๙. ติ ดตามและประเมิ นผลการด าเนิ นการ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กรและรายงานกรม
๑๐. พิ จารณาทบทวนแบบสอบถามเพื่ อ
ค้ นหาปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความผู กพั นต่ อ
บุคลากรกรมศุลกากร
13. โครงการ ระดั บความส าเร็ จในการด าเนิ นโครงการ 3
พัฒนาศักยภาพ ขั้ นตอน (จ านวนผู้ ผ่ านการทดสอบความรู้
กฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ของบุคลากร
งานศุลกากรไม่น้อยกว่า 70%) ประกอบด้วย
(ความรู้
1. จั ดเตรียมแผนงานโครงการ งบประมาณ
กฎหมายของ
และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่ 2. จัดให้มีการอบรมกฎหมายจากหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องกับ
3. จั ดท าเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส์ สรุ ป รวม
งานศุลกากร)
ความรู้และข้อกฎหมายที่ได้จากการอบรม เพื่อ
ทบทวนความรู้ และเผยแพร่ลงในอินทราเน็ ต
ของกรมต่อไป

รายละเอียดผลดาเนินการ
10. ทบทวนแผนการจั ด กิ จ กรรม/โครงการต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงระยะเวลาด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการ
ภายในกรมศุลกากร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลาและรายละเอียดการดาเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ปรับปรุงใหม่

1. ประสานกับทาง สวศ. เผื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ และจัดทาร่าง
กาหนดการ เสนอ สวศ. เรียบร้อยแล้ว
2. – 3. ไม่มีดาเนินกิจกรรม
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ ในปัจจุบั นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (COVID-19) ทาให้รัฐบาลยังคง
มาตรการเฝ้ าระวั งและป้ องกั น อย่ างเคร่ งครั ด สดม. จึ งเห็ น ควรเลื่ อนการจั ดโครงการดั งกล่ าวออกไปในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีบันทึก กค 0525(ส)/300 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึง กบท. เพื่อทราบแล้ว
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ค่าคะแนน
(ร้อยละ)

ต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย
(33 คะแนน)

