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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมศุลกากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563)  

แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

1. โครงการ
จัดการด้านขยะ
ในส านักงาน 

ระดับความส าเร็จการด า เนิ นการ
โครงการ 9 ขั้นตอน (ปริมาณการใช้
โฟ มและถุ งพ ล าสติ กลดล งจ าก ปี 
2562) ประกอบด้วย 
1. จัดท าแผนด าเนินการ 
๒. ทบทวนข้อมูลและกิจกรรมจาก
ข้อมูลที่เคยด าเนินการ 
3. ก าหนดเป้าหมาย 
4. เลือกกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
5. ด าเนินการตามแผน  (1) อบรม
พนักงานท าความสะอาด (2) อบรม
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร (3) ประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและทรรศนะคติ
เกี่ยวกับการลดคัดแยกขยะมูลฝอย
ภ าย ใน อ าค า รก รม ศุ ล ก าก ร  (4) 
กิจกรรม 3R และ(5) จัดหาอุปกรณ์ 
6. บันทึกผลการด าเนินการ 
7. วิเคราะห์ข้อมูล 
8. สรุปผล 
9. รายงานผู้บริหาร 

1. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการฯ ภายใต้นโยบายการก ากับองค์การที่ดี   
2. ศึกษาข้อมูลจากโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562 
3. ก าหนดเป้าหมาย ลดปริมาณขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มากกว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 40 
ตามล าดับ และไม่มีการทิ้งโฟมบรรจุอาหารในถังขยะ    
4. – 5. จัดอบรมใหค้วามรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่ข้าราชการ จ านวน 100 คน  ประชุมช้ีแจงทีมรับจ้างเหมาบริการแม่บ้านท า
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. ผลด าเนินกิจกรรมสง่ผลให้ปริมาณขยะมูลทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 40 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และไม่มีการทิ้งโฟมบรรจุอาหารในถังขยะภายในอาคารกรมศุลกากร 
7. ผลการวิเคราะห์ พบว่า เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นและมีจิตส านึกในการช่วยคัดแยกและลดการใช้แก้ว
พลาสติกและถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ท าให้ทีมแม่บ้านสามารถแยกขยะออกเป็นประเภทได้ง่าย สะดวก ถูกต้อง และ 
สามารถน าขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
8. จัดท ารายงานสรปุผลด าเนินการเป็นรายเดือนส่งมายงัฝ่ายเลขานุการฯ โดยสามารถด าเนินการโครงการลดและคัดแยกขยะภายใน
อาคารกรมศุลกากรได้ตามเป้าหมาย และมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้สถานที่ท างานมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกับการท างานมากยิ่งขึ้น 
9. ไม่มีการจัดท ารายงานผลด าเนินการน าเสนอผู้บริหาร  
 
 
 
 
 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 
(89 คะแนน) 

เอกสารแนบ 2 
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แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

2. โครงการจิต
อาสาศุลกากร 
“Customs 
Smart 
Donation” 

ระดับความส าเร็จการด าเนินการโครงการ 8 
ขั้นตอน (จ านวนครั้งในการด าเนินการจิตอาสา
จ านวน 4 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย 
1. วางแผนจัดท าโครงการและประชุม
คณะผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ประสานงานมูลนิธ ิจ านวน 4 มูลนิธ ิ
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
4. - 7 ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
มูลนิธิท่ี 1 - 4 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 

1. จัดท าโครงการฯ และขออนุมัติหลักการ รวบรวมและสรุปข้อมูลในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกมูลนิธิในการจัดกิจกรรม 
3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรในการน าของเข้ามาบริจาคในรูปแบบ Infographic 
4. -7. ประชาสัมพันธ์ เรื่องการยกเว้นอากรส าหรับของบริจาคบน website และ facebook จัดโครงการศุลกากรร่วมใจสู้ภัย 
COVID – 19  เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ชุมชนโดยรอบกรมศุลกากร จ านวน 6 ชุมชน และมอบเครื่องบริโภคแก่กลุ่มรวมพลัง
ชาวคลองเตยต้านโควิด-19 จัดโครงการ “ศุลกากร ส่งแรงใจ สู้ภัย COVID-19 Customs Care Wheelchair for you” 
มอบรถวีลแชร์ผ่านผู้แทนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขตคลองเตยจ านวน 42 คัน 
กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “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. จัดท ารายงานสรุปผลด าเนินการเป็นรายเดือนส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ  โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งสิ้น 6 มูลนิธิ 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 

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

ระดับความส าเร็จการด าเนินการโครงการ 5 
ขั้นตอน (จ านวนครั้งในการด าเนินการจิต
อาสาจ านวน 2 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย 
1. ก าหนดกิจกรรม สถานที่ วัน และเวลาที่
ท ากิจกรรม 
2. ประสานงานกับเจ้าของพื้ นที่ เพื่ อ
ด าเนินกิจกรรม 
3. เชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1. – 4. ด่านศุลกากรอรัญประเทศร่วมกับอ าเภออรัญประเทศ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมจิตอาสา สาน
สุขให้ประชาชนฯ ในความหมายของค าว่า “บ ว ร” 
   - Big Cleaning Day  บริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึกและวัดวังยาว ระหว่างวันท่ี 23 – 24 มกราคม 2563       
   - กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยการปลูกต้นไม้ ณ ด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563  
   - เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  จัดกิจกรรมท าความสะอาดและพัฒนาพื้นที่รอบตลาดเทศบาล 2 ปลูกต้นไม้และพืช
สมุนไพร และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก โดยการท าความสะอาดศูนย์
เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 
5. ประเมินผลการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านระยะเวลา กระบวนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ด้านการปฐมพยาบาลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
จัดกิจกรรรม และความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการที่จัดขึ้นโดยการน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ 
 
 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 
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แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

4. โครงการจิต
อาสาศุลกากร 
ด่านศุลกากร
จันทบุร ี

ระดับความส าเร็จการด า เนิ นการ
โครงการ 5 ขั้นตอน (ด าเนินการจิต
อาสา จ านวน 1 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย 
1. ป ระ ชุม เจ้ าห น้ าที่ ในสั งกั ด เพื่ อ
ก าหนดแนวทางกิจกรรมการด าเนินการ 
2. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา สรุป
คั ด เลื อกกิ จกรรมที่ จ ะด า เนิ นการ
ตลอดจนก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การด าเนินกิจกรรม 
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
การด าเนินกิจกรรม 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
5. ประเมินผลโครงการ 

1. ประชุมระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่เพื่อการด าเนินงานร่วมกัน เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563  
2. – 4. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ด่านศุลกากรจันทบุรีร่วมกับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดจันทบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัดจันทบุรี และภาคเอกชนพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี จัด
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 13 - 14 เมษายน 2563 ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และพัดลมให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์สุขภาพชุมชนในอ าเภอแหลมสิงห์ จ านวน 9 แห่ง เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มอบเวชภัณฑ์ยา 
จ านวน 324 ชุด โดยมีนายวรกร สุขสวัสดิ์ ผู้แทนชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑลจันทบุรีเป็นผู้รับมอบพร้อมคณะ  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มอบกล่องส าหรับบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 325 กล่อง และมอบหน้ากากผ้าให้กับ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ านวน 800 ช้ิน  
5. มีการรายงานผลการด าเนินงานให้นายด่านฯ ทราบ เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2563 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 

5. โครงการจิต
อาสาศุลกากร 
ส านักงาน
ศุลกากรภาค 
ที่ 2 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ  
4 ข้ันตอน (ด าเนินการจิตอาสา อย่าง
น้อยจ านวน 2 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย  
1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
จังหวัดหนองคายเพื่อพิจารณาการเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานนั้น ๆ  
2. ประชุมหารือภายใน ศภ.2 เพื่ อ
จัดท ากิจกรรมจิตอาสาของ ศภ.2 
3. ด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของ
หน่วยงานภายในจังหวัดหนองคาย และ/หรือ
จัดท ากิจกรรมจิตอาสา น้อย 2 ครั้ง 
4. ประสานงานกับ สลข. เพื่อส่งผลการ
ด าเนินการโครงการจิตอาสาศุลกากรของ ศภ.2 

1. ด่านฯ มีหนังสือเชิญหน่วยงานในจังหวัดร่วมกิจกรรมอาสาจ านวน 1 ด่านฯ และจัดประชุมหารือเพื่อจัดท ากิจกรรมจิตอาสา
ของด่านฯ มีจ านวน 3 ด่านฯ  
2. ศภ.2 และด่านฯ ในสังกัด 4 ด่านฯ (ด่านฯ มุกดาหาร ด่านฯ บึงกาฬ ด่านฯ ช่องเม็ก ด่านฯ ช่องจอม และด่านฯ ช่องสะง า) 
ประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อจัดท ากิจกรรมจิตอาสาภายในหน่วยงาน 
3. ศภ.2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภายในจังหวัดหนองคาย นครพนม และเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. 2563 ของด่านฯ ท่าลี่ อีกทั้ง ด่านฯ มุกดาหาร และด่านฯ บึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ด่านฯ ช่องเม็ก และ
ด่านฯ ช่องจอม ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตของ อบต.ช่องเม็ก และอ าเภอกาบเชิง  
4. ศภ.2 ด าเนินการจัดส่งผลการด าเนินโครงการจิตอาสาไปยัง สลข. 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 



4 
 

แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

6. โครงการจิต
อาสา ท าความ
ดีด้วยหัวใจ 
ร่วมใจพัฒนาใน
พ้ืนที่ส านักงาน
ศุลกากรภาค 
ที่ 3 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 5 
ขั้นตอน (ด าเนินการจิตอาสา อย่างน้อย
จ านวน 2 ครั้งต่อปี) ประกอบด้วย 
1. การแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ 
2. จัดประชุมคณะท างาน 
3. การวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย และหน้าที่รับผิดชอบ 
4. การด าเนินโครงการฯโดยจัดกิจกรรม (1) 
กิจกรรมท าความสะอาด 5 ส. (2) กิจกรรม
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
5. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานด้านการก ากับดูแลองค์การที่ดีของส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 
21 มกราคม 2563  
2. – 3. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมและพื้นที่เป้าหมาย โดยมีข้อสรุปให้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่
สีเขียว ณ โรงเรียนเพื่อชีวิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดกิจกรรมท าความสะอาด 5 ส เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2563 
4. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนเพื่อชีวิต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และท ากิจกรรม CSR บริจาค
อุปกรณ์การเรียน กีฬา ข้าวสารอาหารแห้ง และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิต และในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2563 จัด
กิจกรรมท าความสะอาด 5 ส โดยท าการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ  
5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม เสนอ ผอ.ศภ.3 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ (1) กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผลที่ได้รับ คือ บุคลากร 
ศภ.3 มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ก าลังทรัพย์ รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เกิดความสมัครสมานสามัคคี และเด็ก
นักเรียนรู้สึกได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การเรียน การกีฬา และอิ่มท้องจากข้าวสารอาหารแห้ง และอาหาร
กลางวัน (2) กิจกรรมท าความสะอาด 5 ส ผลที่ได้รับ คือ บุคลากร ศภ.3 มีจิตสาธารณะ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ในการท ากิจกรรม 5 ส 
เกิดความสมัครสมานสามัคคี  ได้ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และส านักงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากเช้ือโรค  
มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 

7. โครงการจิต
อาสาศุลกากร 
ส านักงาน
ศุลกากรภาค 
ที่ 4 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 2 
ขั้นตอน (ด าเนินการจิตอาสา จ านวน 2 ครั้ง
ต่อปี) ประกอบด้วย  
1. โครงการศุลกากรปันน้ าใจให้ เครื่องมือ
แพทย์ (1 ครั้ง) 
    1.1 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับบริจาคเงิน
สบทบทุน 
   1.2 ส ารวจและเลือกโรงพยาบาลที่
ต้องการความช่วยเหลือ 
   1.3 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล
และก าหนดวันเวลาท ากิจกรรม 
   1.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมบริจาค
เงินและบ าเพ็ญประโยชน์ 
   1.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1. โครงการศุลกากรปันน้ าใจให้เครื่องมือแพทย ์
   1.1 ด่านศุลกากรภายในสังกัด ศภ.4 จัดท ากล่องรับบริจาคเงินสนับสนุน 
   1.2 ส ารวจและเลือกโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
    1.3  ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และก าหนดวันเวลาท ากิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมอาสาทาสีช่องจอดรถ
บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563  และกิจกรรมมอบอุปกรณ์การแพทย์
แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. 
    1.4 จัดกิจกรรมบริจาคเงินและบ าเพ็ญประโยชน์ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาสาทาสีช่องจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ได้แก่ 1 ช่องจอดรถคนพิการ 13 ช่องจอดรถยนต์  และ 46 ช่องจอดรถจักรยานยนต์  ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 และกิจกรรมมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการท างานของหัวใจ (Monitor BP) และเครื่องตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) แก่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563   
    1.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยโรงพยาบาลได้รับความช่วยเหลือจากการบริจาคอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ จ านวน 2 เครื่อง และมีภาพลักษณท์ี่สวยงามจากการปรับภูมิทัศน์โดยการทาสีช่องจอดรถ อีกทั้งเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคลากรภายในสังกัด ศภ.4 และแสดงให้เห็นถึงการค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 
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แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

2. โครงการศุลกากรอาสา ชวนพัฒนาจังหวัด 
(1 ครั้ง) 
    2.1 ส ารวจและเลือกสถานที่ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 
    2.2 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของ
สถานที่และก าหนดวันเวลาท ากิจกรรม 
    2.3 ประชาสัมพันธ์และเชิญหน่วยงาน
ภายในสั งกั ด ชุมชน และหน่ วยงาน
ภายนอกภายในจังหวัด 
    2.4 ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

2. โครงการศุลกากรอาสา ชวนพัฒนาจังหวัด 
    2.1 ส ารวจและเลอืกสถานที ่โดยผลส ารวจ พบว่า ชายหาดและป่าสนของหาดสมิหลาบริเวณหน้าที่ท าการส านักงานศุลกากรภาค
ที่ 4 (แห่งใหม่) มีขยะทะเลที่ถูกพัดมาสะสมบริเวณชายหาดเป็นจ านวนมากส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่สวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว 
    2.2 ติดต่อประสานกับเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอใช้สถานที่บริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา ในการ
จัดท ากิจกรรมเก็บขยะทะเลร่วมกับชุมชน หน่วยงานในสังกัด ศภ.4 และหน่วยงานภายนอกภายในจังหวัด โดยมีการก าหนด
วันท ากิจกรรมไว้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
    2.3 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรภายในสังกัดเข้าร่วมเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา  
    2.4 จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา บริเวณใกล้เคียงส านักงานศุลกากรภาคที่ 4 ระยะทางรวม
ประมาณ 1 กิโลเมตร ในวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน 
    2.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรม พื้นที่บริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลาสะอาดและสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การปลูกจิตส านึกการมีจิตอาสาแก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนผู้พบเห็นทั่วไป 

8. การเชื่อมโยง
ระบบและ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ATIGA 
e-Form D 
ระหว่างประเทศ
สมาชกิอาเซียน 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 5 
ขั้นตอน (ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เช่ือมโยง
ระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form 
D อย่างเป็นทางการได้อย่างน้อย 9 ประเทศ) 
ประกอบด้วย 
1. สนับสนุนทางเทคนิค เพื่อให้เมียนมา
พร้อมทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-
Form D 
2. สนับสนุนทางเทคนิคและประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนด้าน
เงินทุนให้กับลาวพร้อมทดสอบแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ATIGA e-Form D 
3. สนับสนุนทางเทคนิคและประสานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการผลักดันด้าน

1. เมียนมาทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D เป็นผลส าเร็จ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. สปป. ลาวทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D เป็นผลส าเร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการ
สนับสนุนทางเทคนิคและข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสปป. ลาว การสนับสนุนเงินทุนให้กับสปป. ลาว ใช้
ปรับปรุงระบบส าหรับใช้งานจริงอยู่ในข้ันตอนที่ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งมีการหารือและประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่การที่ สปป.ลาวเร่งรัดในการทดสอบเพื่อให้
สามารถใช้งานจริงได้โดยเร็ว อาจส่งผลให้พบข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการใช้งานจริง ซึ่งแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้เอกสาร 
ATIGA Form D กระดาษควบคู่กับการใช้ข้อมูล ATIGA e-Form D จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้ 
3. ฟิลิปปินส์ทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D เป็นผลส าเร็จ เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและข้อมูลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย แต่การที่ฟิลิปปินส์เร่งรัดในการทดสอบเพื่อให้
สามารถใช้งานจริงได้โดยเร็ว ส่งผลให้พบข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการใช้งานจริง ซึ่งแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้เอกสาร 
ATIGA Form D กระดาษควบคู่กับการใช้ข้อมูล ATIGA e-Form D จนกว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้ 
4. ทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D กับเมียนมา สปป.ลาว และฟิลิปปินส์แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน และ
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
5. เช่ือมโยงระบบและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D ครบทั้ง 10 ประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่ง
กรมศุลกากรมีประกาศกรมศุลกากร ที่ 15/2563 ลงวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้ใช้ ATIGA e-Form D ส าหรับการ

สูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 



6 
 

แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

นโยบายเพื่อให้ฟิลิปปินส์พร้อมทดสอบ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form D 
4. ทดสอบแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA e-Form 
D กับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 3 ประเทศ 
(เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์) 
5. เช่ือมโยงระบบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ATIGA 
e-Form D กับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่าง
น้อย 9 ประเทศ 

ยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากรส าหรับของที่มีถิ่นก าเนิดจากอาเซียน ได้ครบทุกประเทศ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
20 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่การใช้งาน ATIGA e-Form D ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดของหน่วยงานออกฟอร์ม
และศุลกากร ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในระยะยาว และเร่งรัดการพัฒนา
ระบบ ASEAN Single Window ใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. โครงการ
สิทธิประโยชน์
สัญจร 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1. ประชุมคัดเลือกพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศษ/เขตพื้ นที่ เศรษฐกิ จพิ เศษภาค
ตะวันออกส าหรับการจัดโครงการสิทธิ
ประโยชน์สัญจรและก าหนดหัวข้อสิทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี อากรที่ จะท าการ
ประชาสัมพันธ ์
2. ประชุมเพื่อเตรียมการโครงการ (ก าหนด 
วัน เวลา สถานที่ วิทยากร เอกสาร/คู่มือ แผ่น
พั บ  ป้ ายประชาสั มพั นธ์  และการ
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ) 
3. สรุปเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
4. ด าเนินการจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร 
5. สรุปและประเมิ นผลโครงการสิ ทธิ
ประโยชน์สัญจร 

1. เลขานุการคณะท างานโครงการฯ หารืออย่างไม่เป็นทางการกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการในการด าเนินโครงการสิทธิ
ประโยชน์สัญจรในปี 2563 
2. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 คณะท างานโครงการฯ ได้ประชุมหารอืเลือกสถานที่ท่ีจะจัดโครงการ โดยจะเริ่มจัดครั้งแรกในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอออกในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 และครั้งที่ 2 ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในช่วงเดือน
สิงหาคม 2563 
3. เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติการจัดสัมมนาตามโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 
ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดระยอง และครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสงขลา มี
ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงินจ านวน 235,010 บาท ซึ่งกรมฯ ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
4. กสอ.ท าหนังสือขออนุมัติกรมฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสัมมนาโครงการสิทธิ
ประโยชน์สัญจร โดยครั้งที่ 1 จัดสัมมนาที่จังหวัดระยองในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 เป็นรูปแบบ
ออนไลน์ โดยจัดท าสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th สื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) และสายด่วนบริการศุลกากร 1164 Customs Care Call Center ซึ่งการ
เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จะเริ่มขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยกรมฯ อนุมัติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID -19 ที่ระบาดขึ้นในช่วงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
ในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นเหตุให้การจัดโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 จึงต้องยกเลิกการจัดสัมมนา  
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้ที่สนใจรับข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ มี
ผู้ลงทะเบียน จ านวน 264 ราย และคาดว่าจะเผยแพร่ข้อมูลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ในเดือน กันยายน 2563 พร้อม
จัดส่งข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Flash drive) ผ่านทาง
ไปรษณีย์เรียบร้อย และรายงานผลการด าเนินโครงการสิทธิประโยชน์สัญจรให้กรมฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(100 
คะแนน) 
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แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

10. โครงการ
ศุลกากร
คุณธรรม 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 4 
ขั้ นตอน (กรมศุ ลกากรมี คู่ มื อ “การ
ด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม”) 
ประกอบด้วย 
1. ด าเนินการปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดกลาง 7 
ตัว ภายใต้จริยปฏิบัติของคุณธรรมอัต
ลักษณ์  กรมศุลกากร และก าหนดแบบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ เสนอ
กรมฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
2. จัดท าคู่มือ “การด าเนินงานองค์กร
ศุลกากรคุณธรรม” เพื่อเผยแพร่แนวทาง
องค์กรศุลกากรคุณธรรม และเป็นคู่มือ
ส าหรับการด าเนินงานโครงการฯ 
3. การด าเนินกิจกรรมองค์กรศุลกากร
คุณธรรม (1) ช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ รอบ 1 (ต.ค. 
62 – มี.ค. 63) พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือ “การ
ด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” ให้
ทุกส่วนราชการ (2) ทุกส่วนราชการสรุปผล
การด าเนินงานรอบ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) 
ส่งให้กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
กบท. รวบรวม สรุปข้อมูล และแจ้งเวียนผล
การด าเนินงานให้ทุกส่วนราชการทราบ 
พ ร้ อมทั้ งแจ้ งการด า เนิ นการตาม
แผนปฏิบัติงานโครงการฯ รอบ 2 (เม.ย. - 
ก.ย. 63) (3) สร้างแนวร่วมหน่วยงานหรือ
ภาคประชาสังคมภายนอก เพื่อสนับสนุน

1. จัดท าหนังสือที่ กค 0516(7.2)/209ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการโครงการศุลกากร
คุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเสนอปรับตัวช้ีวัดและรูปแบบรายงานโครงการฯ 
2. จัดท าต้นฉบับ คู่มือ “การด าเนินงานองค์กรศุลกากรคุณธรรม” และประสานงานเกี่ยวกับการจัดท ารูปเล่มคู่มือ 
3. การด าเนินกิจกรรมองค์กรศุลกากรคุณธรรม (1) ด าเนินการจัดท าหนังสือช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานให้ทุกส่วน
ราชการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร 
จ านวน 73 หน่วยงาน จัดท ารายงานการด าเนินโครงการฯ รอบท่ี 1 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) จัดส่งให้ กคจ. กบท. และน าไป
สรุปข้อมูลในภาพรวมระดับกรมฯ ต่อไป (3) กคจ. กบท. ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานด้านองค์กรโปร่งใสของกรมศุลกากรของเทศบาล เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 
(4) สรุปข้อมูลการด าเนินงานเพื่อคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม และประกาศยกย่องทางระบบ Intranet ของกรมศุลกากรต่อไป 
4. กคจ.กบท. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลแบบรายงานของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ จ านวน 73 หน่วยงาน และจัดท าเป็น
ข้อมูลสรุปในภาพระดับกรม เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาด าเนินโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป (ขาดการ
แจ้งเวียนผลการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบ) 
 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 
(95 คะแนน) 
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แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

และส่งเสริมการด าเนินงานภายใต้องค์กร
ศุลกากรคุณธรรม (4) ประเมิน คัดเลือก 
และประกาศยกย่องส่วนราชการที่มีความ
พร้อมสามารถด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง
องค์กรศุลกากรคุณธรรม 
4. ทุกส่วนราชการสรุปผลการด าเนินงาน
รอบ 2 (เม.ย. - ก.ย. 63) ส่ งให้ กลุ่ ม
คุ้มครองและส่ งเสริมจริยธรรม กบท. 
รวบรวม สรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการฯ เสนอกรม เพื่อพิจารณาด าเนิน
โครงการต่อเนื่ องตามแนวทางองค์กร
ศุลกากรคุณธรรม พร้อมท้ังแจ้งเวียนผล
การด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบ 

11. โครงการ
จัดเก็บข้อมูลบน
ระบบคลาวด์ 
กรมศุลกากร 
(Customs 
Cloud Data 
Sharing 
Systems) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดท ารายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ
โครงการ (TOR) 
3. ด าเนินการขึ้นประชาพิจารณ์ ขึ้น
ประกวดราคาและท าสัญญาจ้าง 
4. ติดตั้ง ทดสอบระบบ พร้อมอบรม
ผู้ใช้งาน 
5. ด าเนินการส่งมอบงานและตรวจรับ
งานตามสัญญาจ้าง 

1. ได้รับความเห็นชอบให้จัดท าโครงการจากผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO) ประจ ากรมศุลกากร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2562 และได้รับการอนุมัติโครงการจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
2. จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (TOR) เสร็จเรียบร้อยเมื่อ 16 มกราคม 2563  
3. มีบริษัทยื่นเสนอราคาจ านวน 2 บริษัท โดยคณะกรรมการฯ e-bidding ได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารแล้ว มีบริษัทที่ผ่านการ
พิจารณา 1 ราย ซึ่งได้ผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท สกาย ไอซีที จ ากัด (มหาชน) โดยกรมฯ ได้ท าสัญญาซื้อขาย และท าการลง
นามในสัญญา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เลขที่สัญญา 76/2563 โดยส่วนบริหารการพัสดุ ส านักเลขานุการกรม ด าเนินการขึ้น
ประกวดราคา ประกาศผลการประกวดราคา และท าสัญญาจ้าง 
4. – 5. บริษัทเข้าด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการ 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) และด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563  
  

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 

(97 คะแนน) 
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แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

12. โครงการ 
“We Love 
Customs” 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 10 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1. จัดท าแผนการด าเนินงานประกอบด้วย 
ขั้นตอน วิธีการแผนการด าเนินงานที่คาดว่า
จะได้รับ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อบุคลากรกรม
ศุลกากรและแต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้าง
ความผกูพันของบุคลากรกรมศุลกากร 
๒. แต่งตั้งคณะท างานย่อยส ารวจปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากร
ที่มีต่อองค์กร 
๓. จัดท าแบบส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อ
องค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยจ าแนกปัจจัยการศึกษาเพื่อส ารวจความ
ผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรต่อองค์กร
และเสนอต่ อคณะท างานด าเนิ นการ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรม
ศุลกากรที่มีต่อองค์กร (We Love Customs) 
๔. คณะท างานด าเนินการเสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อ
องค์กร (We Love Customs) พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบแบบส ารวจฯ 
๕. ด าเนินการส ารวจเพื่อวัดระดับความ
ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
๖. ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากรที่
มีต่อองค์กร 
๗. จัดท าแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ

1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (We Love Customs) แล้วเสร็จโดยมี 
รองฯ กิตติ รษก.ที่ปรึกษาฯ ในฐานะรองฯ ที่ก ากับดูแล กบท. เป็นหัวหน้าคณะท างาน  
2. แต่งตั้งคณะท างานย่อยส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กรแล้วเสร็จ โดยมี ผอ. กบท. 
เป็นประธานคณะท างาน  
3. จัดท าแบบส ารวจฯ พร้อมทั้งเสนอให้คณะท างานด าเนินการเสริมสร้างความผูกพันฯ พิจารณาแล้ว และได้ด าเนินการจ้าง
ผู้เช่ียวชาญมาด าเนินการในฐานะที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้เฉพาะทางด้านการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบคุลากรในองค์กรของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  
4. คณะท างานด าเนินการเสริมสร้างความผูกพันฯ เห็นชอบแบบส ารวจ และได้รับอนุมัติจากกรมฯ ให้ด าเนินการส ารวจแล้ว  
5. แจ้งเวียนให้บุคลากรกรมศุลกากรด าเนินการตอบแบบส ารวจฯ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดท าแบบส ารวจและติดตามผลการส ารวจฯ เช่น การจัดท าแบบส ารวจฯ และการติดตามผลการส ารวจผ่านระบบออนไลน์ (Intranet และ LINE 
Application) และเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งยังศึกษา Platform ส าหรับท าแบบส ารวจออนไลน์ที่สามารถตอบ
ออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือสื่อสาร ส าหรับใช้จัดท าแบบส ารวจในอนาคต 
6. แต่งตั้งคณะท างานย่อยประมวลผลข้อมูลการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร 
ซึ่งจ านวนข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์มีทั้งสิ้น จ านวน ๕,๔๐๙ ชุดข้อมูล  
7. ด าเนินการ Focus group โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร กรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร” เพื่อวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมศุลกากร ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ ซึ่งคณะท างานด าเนินการเสริมสร้างความผูกพันฯ 
ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาปรับแผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร 
(พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะท างานย่อยส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ฯ 
ด าเนินการปรับแก้และสรุปร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุมคณะท างานด าเนินการเสริมสร้างความผูกพันฯ โดยฝ่ายเลขาฯ ได้ร่างบันทึกเพื่อเสนอร่างแผนการเสริมสร้าง
ความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อเสนอให้อธิบดีเห็นชอบ 
8. - 9. เมื่ออธิบดีเห็นชอบแผนการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งเวียนแผนฯ ดังกล่าว ให้ทุกส่วนราชการภายในกรมรับทราบ 
กบท. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการจัดกิจกรรม One Step for All : ก้าวแรกเพื่อศุลกากร ซึ่งเป็นการแข่งขันนับก้าวเดิน
ผ่าน Application โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุของเจ้าหน้าท่ีกรม
ศุลกากร พร้อมด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และสรุปผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในระดับกรมฯ ต่อไป (ซึ่งยังขาดการรายงานกรมฯ) 

ตาม 
ค่าเป้าหมาย 
(90 คะแนน) 
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แผนงาน/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

รายละเอียดผลด าเนินการ 
ค่าคะแนน 
(รอ้ยละ) 

ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร โดยการ 
Focus group น าเสนอต่ อคณ ะท างาน
ด าเนิ นการเสริมสร้ างความผูกพั นของ
บุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร และขอ
อนุมัติกรมฯ  
๘. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร อย่างน้อย ๑ กิจกรรม 
พร้อมท้ังติดตามและประเมินผลการจัด
กิ จกรรมเพื่ อน าเสนอต่ อคณะท างาน
ด าเนิ นการเสริมสร้ างความผูกพั นของ
บุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร  
๙. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กรและรายงานกรม 
๑๐. พิจารณาทบทวนแบบสอบถามเพื่อ
ค้นหาปัจจัยที่มี ผลต่อความผูกพันต่อ
บุคลากรกรมศุลกากร 

10. ทบทวนแผนการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเตรียมการจัดประชุมหารือกับส่วนราชการ
ภายในกรมศุลกากร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดระยะเวลาและรายละเอียดการด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ท่ีได้ปรับปรุงใหม่ 

13. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
(ความรู้
กฎหมายของ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับ
งานศุลกากร) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 3 
ขั้นตอน (จ านวนผู้ผ่านการทดสอบความรู้
กฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งานศุลกากรไม่น้อยกว่า  70%) ประกอบด้วย 
1. จัดเตรียมแผนงานโครงการ งบประมาณ 
และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดให้มีการอบรมกฎหมายจากหน่วยงาน
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สรุป รวม
ความรู้และข้อกฎหมายที่ได้จากการอบรม เพื่อ
ทบทวนความรู้ และเผยแพร่ลงในอินทราเน็ต
ของกรมต่อไป 

1. ประสานกับทาง สวศ. เผื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรฯ และจัดท าร่าง
ก าหนดการ เสนอ สวศ. เรียบร้อยแล้ว  
2. – 3. ไม่มีด าเนินกิจกรรม 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้รัฐบาลยังคง
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเคร่งครัด สดม. จึงเห็นควรเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าวออกไปในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยมีบันทึก กค 0525(ส)/300 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึง กบท. เพื่อทราบแล้ว 

ต่ ากว่า 
ค่าเป้าหมาย  
(33 คะแนน) 

 


