
หน่วยงานตวัอยา่งการด าเนนิงานกิจกรรมตามตวัช้ีวดั
โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองบริหารทรพัยากรบุคคล
รับผิดชอบ (Accountability)

1. ต ร ง ต่ อ เ ว ล า แ ล ะ
ไม่เบียดบังเวลาราชการ

2. ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 
เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

เจ้าหน้าที่น าแก้ว ถุงผ้า กล่องอาหารมาใช้ในการบรรจุอาหารแทนพลาสติก

ด าเนินการจัดตรวจสุขภาพประจ าปี 2563
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินยุทธศาสตร์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร”

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านองค์กรโปร่งใสของกรมศุลกากร
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กิจกรรม One Step for All 
(App นับก้าว)

Line Live e-Filing 

กิจกรรมตามโครงการ “ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ย่ังยืน 
โปร่งใส เป็นธรรม”

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

กิจกรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้



ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งท่ี 9 ของส านักงาน ป.ป.ช. 4

ท าสื่อ Infographic เผยแพร่การต่อต้านการทุจริต

กิจกรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
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การสอนงาน Coaching ตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงานและการ
เป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ของกรมศุลกากร

กิจกรรมด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

สุจริต (Integrity)
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ

5. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ร่วมงานอภิปรายหัวข้อ “องค์กรคุณธรรม โปร่งใส 
ยุค 4.0” ในงานสัมมนาสาธารณะหลักสูตร 

“นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11 

ซึ่งจัดโดยส านักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
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กิจกรรมตามคู่มือ Service Mind

จิตบริการ (Service mind)
6. บริการรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจไม่เลือก
ปฏิบัติ 

7. ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร
ต่อผู้รับบริการ

ปรับปรุงกระบวนการท างานจากเดิมใช้การค้นหา
ข้อมูลจากไฟล์ EXCEL หรือค้นข้อมูลจาก ก.พ. 7 
มาเป็นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (HRIS) 

เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน

จัดท ากิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงาน
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จัดท า HR Chatbot ในระบบ Application Line 

กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ของ ส านักงาน ก.พ.



หน่วยงานตวัอยา่งการด าเนนิงานกิจกรรมตามตวัช้ีวดั
โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานศลุกากรภาคที่ 4
รับผิดชอบ (Accountability)

1. ต ร ง ต่ อ เ ว ล า แ ล ะ
ไม่เบียดบังเวลาราชการ

2. ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 
เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

ร่วมกิจกรรมงานตลาดประชารัฐศุลกากรเพื่อประชาชน 
8

ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
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จัดประชุมนายด่านศุลกากรในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามโครงการ “ศุลกากรจิตอาสา”

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

กิจกรรมเก็บขยะทะเล บริเวณชายหาดและป่าสนอ่อนของหาดสมิหลา หน้าส านักงานศุลกากรภาคที่ 4



10

เผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านเว็บไซต์ ศภ.4 (http://bureau4.customs.go.th)

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน กรณีผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรตามโครงการระฆังศุลกากร

กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ตามกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
โดยจัดท า คู่มือการตรวจสอบตัดปี : การตรวจสอบงานคดี
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ประชุมนายด่านเพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการจัดเก็บรายได้ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และปราบปรามการกระท าความผิดทางศุลกากร และให้เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยค่านิยม I –SMILE

กิจกรรมด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

สุจริต (Integrity)
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ

5. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาหาความรู้ผ่านการเรียน online ของส านักงาน ก.พ. เกี่ยวกับบทเรียน 
การให้บริการที่เป็นเลิศและมาตรฐานทางจริยธรรม
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จิตบริการ (Service mind)
6. บริการรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจไม่เลือก
ปฏิบัติ 

7. ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร
ต่อผู้รับบริการ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงานศุลกากรภาคที่ 4
ตามแบบฟอร์มของโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การท ากิจกรรม 5 ส บริเวณโต๊ะท างานเพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วในการท างาน

งานธุรการ งานคดี งานการเงินและบัญชี

BeforeBefore Before

After After After

กิจกรรมตามคู่มือ Service Mind
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ติดป้ายเพื่อบอกจุดบริการภายในส านักงาน เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อรับบริการ

กิจกรรมตามคู่มือ Service Mind

งานการเงินและบัญชี

งานคดี

งานธุรการ

งานวางแผนและประเมินผล

ติดป้ายรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ



หน่วยงานตวัอยา่งการด าเนนิงานกิจกรรมตามตวัช้ีวดั
โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่านศลุกากรจันทบุรี
รับผิดชอบ (Accountability)

1. ต ร ง ต่ อ เ ว ล า แ ล ะ
ไม่เบียดบังเวลาราชการ

2. ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 
เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

14ส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)



กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

15

เจ้าหนา้ที่ปฏบิัติภารกิจทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ยื่นขอทบทวนเงินเยียวยา 5,000 บาท 
จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

กิจกรรมจิตอาสากล่องบรรจุยา เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์



กิจกรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

16

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บนเว็บไซต์ด่านศุลกากรจันทบุรี
ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษารายละเอียดและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

จัดท า KM หัวข้อ “โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินค้าส่งออกที่เขตแดนทางบก”
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ประชุมตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร
เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนบ้านผักกาด

กิจกรรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

สุจริต (Integrity)
4. ปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ วยความสุจริต  ไ ม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ

5. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมซักซ้อมแผนการท างานของด่านฯ ด้านพิธีการศุลกากร และด้านป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร
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กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ประชุมคณะท างานประสานความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนพื้นที่ด่านศุลกากรจันทบุรี
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ประชุมชี้แจงการยกเลิกเรียก/รับส าเนาใบขนสินค้าจาก
ผู้มาติดต่อ/ผู้ประกอบการ เพื่ออ านายความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ
ภายในและภายนอกอาคาร

จิตบริการ (Service mind)
6. บริการรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจไม่เลือก
ปฏิบัติ 

7. ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร
ต่อผู้รับบริการ

กิจกรรมตามคู่มือ Service Mind



หน่วยงานตวัอยา่งการด าเนนิงานกิจกรรมตามตวัช้ีวดั
โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่านศลุกากรเชียงของ
รับผิดชอบ (Accountability)

1. ต ร ง ต่ อ เ ว ล า แ ล ะ
ไม่เบียดบังเวลาราชการ

2. ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 
เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

20

กิจกรรม 5ส Big Cleaning Day บริเวณสถานที่
ปฏิบัติงาน

กิจกรรมอังกฤษหมูหมูส าหรับคนคลัง ตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้านภาษาอังกฤษ



กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

21

จัดตั้งศูนย์
ประสานงาน
และแก้ไข
ปัญหา

ข้อร้องเรียน

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ าปี 2563
ณ บริเวณสถานที่ท าการด่านฯ

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและพิธีการศุลกากรแก่ประชาชน
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การเผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

กิจกรรมด้านการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

สุจริต (Integrity)
4. ปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ วยความสุจริต  ไ ม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ

5. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรมตามโครงการระฆังศุลกากร  ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมศุลกากร 
มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดให้บริการต่าง ๆ



23

ประชุม คณะท างานประสานความร่วมมือภาครฐัและภาคเอกชน
เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

จัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก Government Easy Contact Center

จิตบริการ (Service mind)
6. บริการรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจไม่เลือก
ปฏิบัติ 

7. ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร
ต่อผู้รับบริการ

กิจกรรมตามคู่มือ Service Mind
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แต่งตั้งคณะท างานเสริมสร้างการให้บริการด้วยใจ 
(Customs Service Mind)

กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้มาติดต่อรับบริการ ผ่านระบบ 
QR Code ของโครงการศุลกากร

คุณธรรม



หน่วยงานตวัอยา่งการด าเนนิงานกิจกรรมตามตวัช้ีวดั
โครงการศุลกากรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่านศลุกากรช่องสะง า
รับผิดชอบ (Accountability)

1. ต ร ง ต่ อ เ ว ล า แ ล ะ
ไม่เบียดบังเวลาราชการ

2. ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จ 
เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

25กิจกรรมเก็บขยะดูแลรักษาความสะอาดรอบด่านฯ และบริเวณใกล้เคียง



กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

26

กิจกรรมปลูกถั่วบราซิลบริเวณหน้าเสาธง และรอบอาคารที่ท าการด่านฯ

กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร



กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

27

กิจกรรมท าความสะอาด และฉีดพ่นน้ ายาเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ อาคาร

ที่ท าการและด่านพรมแดนช่องสะง า

จัดตั้งตู้ปันสุขบริเวณพื้นที่หน้าด่านฯ เพื่อร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงินซื้อของใช้บริโภค น้ าดื่ม เป็นต้น



กิจกรรมเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร

28

จัดประชุมสภากาแฟส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ณ ด่านพรมแดนช่องสะง า

เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของด่านฯ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในด่านฯ

กิจกรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
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กิจกรรมด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

สุจริต (Integrity)
4. ปฏิบั ติหน้ าที่ ด้ วยความสุจริต  ไ ม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ

5. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ระบบการสอนงาน (Coaching) ใหค้วามรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านการปฏิบัติงาน



30จัดโต๊ะ เก้าอ้ี เพื่อเป็นสถานที่กรอกเอกสารให้กับผู้มาติดต่อ

ศูนย์บริการศุลกากร 

จิตบริการ (Service mind)
6. บริการรวดเร็ว ด้วยความเต็มใจไม่เลือก
ปฏิบัติ 

7. ใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร
ต่อผู้รับบริการ

กิจกรรมตามคู่มือ Service Mind

จัดท าแผนผังการให้บริการของด่านฯ
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ผู้บริหารด่านฯ เน้นย้ านโยบายการท ากิจกรรม 5ส พร้อมทั้งจัดท าแผนด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามคู่มือ Service Mind

ห้องงานการเงิน

ห้องงานธุรการ

ห้องงานตรวจปล่อย


