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ความคาดหวงัของผมในฐานะผูน้�ากรมศลุกากร 
คือ ผมอยากเห็นกรมศุลกากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จากการท�างานทีผ่่านมาผมเชือ่มัน่ว่าคนกรมศลุกากรเป็น
คนเก่ง แต่สิง่ทีผ่มอยากเหน็มากไปกว่านัน้ คอื ผมอยากสร้าง
องค์กรแห่งนีใ้ห้มัน่คงด้วยการน�าแนวคดิ องค์กรคณุธรรม 
ฝังรากลึกลงในคนกรมศุลกากร ให้เจ้าหน้าท่ีของเรา
ตระหนักถึงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของกรมศุลกากร 
นั่นคือ “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” 3 ค�าสั้นๆ นี้ 

หากพวกเราทุกคนช่วยท�าให้เกิดข้ึน ผมเช่ือม่ัน
ว่ากรมศุลกากรจะเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ท�าประโยชน์ให้
กับประเทศชาติได้อีกมากมาย 

“ศลุกากรคณุธรรม” นยิามสัน้ๆ แต่มคีวามหมาย 
คือ การน�าคุณธรรมมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้เกดิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ผมขอให้คูม่อืศลุกากรคณุธรรม
เล่มนี้ เป็นเสมือนแนวทางในการปลูกต้นกล้าแห่งความดี
ให้ทั่วกรมศุลกากร และขอให้พวกเราทุกคนช่วยกัน 
ท�านุบ�ารุงต้นกล้านี้ให้เติบโตแข็งแรง เป็นต้นไม้ใหญ่  
แผ่กิ่งก ้านสาขาให้ความร่มเย็นแก่คนกรมศุลกากร  
อย่างยั่งยืน ต่อไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
อธิบดีกรมศุลกากร
พฤษภาคม 2563
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ในช่วงปี 2560 กรมศุลกากรได้ประกาศ
เจตนารมณ์จะสร้างกรมศลุกากรให้เป็นองค์กรคณุธรรม 
ครั้งนั้น ผมในฐานะผู้อ�านวยการส�านักงานศุลกากร
ท่าเรือแหลมฉบัง ตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้าง 
ส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นส�านักงาน
คุณธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมศุลกากร  
ผมจึงได้น�าแนวคิดนี้มาเผยแพร่ในหน่วยงาน โดยได้จัด
สัมมนาอบรมความรู้การสร้างองค์กรคุณธรรม ให้กับ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง

ค�ำนิยม

วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 โดยเชิญวิทยากรจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ คือ อาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล  
ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวสถิรคุณ และ รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาบรรยาย
ความรู้แนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม ทั้ง 6 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กร 

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผมพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส�านักงาน 
ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกัน จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์สร้างส�านักงานคุณธรรม โดยเบื้องต้น
เราก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ของส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง คือ “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  
ใฝ่เรยีนรู”้ เพือ่เป็นหลักปฏิบตัใิห้แก่เจ้าหน้าท่ี จนต่อมากรมศลุกากรได้ก�าหนดคณุธรรมอตัลกัษณ์หลกั
ของกรมศุลกากร คือ “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” ซึ่งเป็นคุณธรรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
ผมได้รับมอบนโยบาย และส่งต่อให้เจ ้าหน้าท่ีส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ทุกท่าน  
รับเป็นแนวทางในการท�างาน

จากวนันัน้ จนถงึวนันี ้ผมในอีกบทบาท ท่ีได้มาก�ากบัดูแลกองบริหารทรัพยากรบคุคล ผมยนิดี
เป็นอย่างยิง่ทีเ่หน็อกีก้าวส�าคัญของโครงการ “ศลุกากรคณุธรรม” คือ การจดัท�าคู่มอื “ศลุกากรคณุธรรม” 
ผมขอให้คู่มือเล่มนี้ ส่งต่อสิ่งดีๆ และเผยแพร่แนวทางในการสร้างกรมศุลกากรให้เป็นองค์กรคุณธรรม
อย่างแท้จริง ส�าหรับผม กรมศุลกากร คือ บ้าน ซึ่งผมอยากเห็นบ้านหลังนี้ มั่นคง สงบ และร่มเย็น  
ผมจึงขอฝากให้เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน มาช่วยกันสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่ ด้วยการน�าหลักจากโครงการ 
“ศุลกากรคุณธรรม” มาใช้เป็นแนวทางในการท�างานกันนะครับ

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมศุลกากร 

รษก. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
พฤษภาคม 2563
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ค�ำนิยม
เมื่อต้นปี พ.ศ.2560 กรมศุลกากรได้รับ 

มอบหมายจากกระทรวงการคลงั ให้เป็นหน่วยงานแรก 
ท่ีด�าเนนิโครงการ “ศลุกากรคุณธรรม” ดิฉนัมีโอกาสได้ 
เข้าร่วมพิธีประกาศเป็นหน่วยงานคุณธรรมของส�านัก
บริหารทรัพยากรบุคคลในขณะนั้น ดิฉันดีใจที่มีโอกาส
เป็นส่วนหนึง่ของการเริม่โครงการ “ศลุกากรคณุธรรม” และ
ต่อมาเดือนมิถุนายน 2560 ดิฉันได้มาปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผูอ้�านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล ได้เข้ามา
มส่ีวนร่วมในการสร้างกรมศลุกากรให้เป็นองค์กรคณุธรรม 
ทั้งการร่วมก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมศุลกากร คือ “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ”  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมศลุกากรได้มพีธีิประกาศเจตจ�านงมุง่มัน่สร้างองค์กรคณุธรรม และมี 
การชีแ้จงท�าความเข้าใจเพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่กุคนเหน็พ้องร่วมกนัว่าจะร่วมมอื ร่วมใจ สร้างกรมศุลกากร 
ให้เป็นองค์กรคณุธรรม เรามกีารจดัท�าสือ่สิง่พมิพ์เผยแพร่คณุธรรมอตัลกัษณ์และจรยิปฏบิตัขิองกรมศลุกากร 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เราได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ 
ขบัเคลือ่นหน่วยงานคุณธรรม มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา จ�านวน 76 ราย จากทกุหน่วยงานสงักดักรมศลุกากร 
พร้อมกนันีเ้รายงัด�าเนนิโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยมอบมอบหมายให้ทกุหน่วยงานในสงักัดกรมศุลกากร 
จดัท�ารายงานการปฏบิตักิิจกรรมภายใต้หลกั จรยิปฏิบติั ทัง้ 7 ข้อ ซึง่เราได้มกีารสรุปผลการด�าเนนิการ
เป็นรายปี เพือ่ประเมนิผล และก�าหนดแนวทางในการพฒันาโครงการให้เกดิประโยชน์สงูสุด

ณ วันนี้กับก้าวส�าคัญ คือ การจัดท�าคู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” ที่จะบอกเล่าเรื่องราว 
การสร้างกรมศุลกากรด้วยคุณธรรม ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน และคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้กับ 
ทกุหน่วยงานน�าหลกัคณุธรรมภายใต้จริยปฏบิตั ิทัง้ 7 ข้อ ไปเป็นหลกัการท�างานของแต่ละหน่วยงาน ดฉินั 
เชือ่ว่ากรมศุลกากรของเราจะเตบิโตบนพืน้ฐานแห่งคณุธรรม ถ้าพวกเราทกุคนร่วมแรงร่วมใจกนัท�างาน
ด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต และมีจิตบริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เพื่อ 
กรมศุลกากรอันเป็นทีรั่กของพวกเราทกุคน

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม 2563
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กระทรวงการคลัง ได้ด�าเนินโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” 
โดยมีเป้าหมายให้เป็นกระทรวงท่ีปลอดจากการทุจริต และให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานน�าร่อง  
กรมศุลกากรได้เริ่มต้นด�าเนินโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน กรมศุลกากรได้ ด�าเนินโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” มาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้การด�าเนินโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” มีความชัดเจนและสื่อสารกับบุคลากรของ 
กรมศุลกากรได้อย่างทั่วถึง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดท�าคู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” 
เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังแนวความคิดของการสร้างองค์กรคุณธรรม  
ซึ่งจะเป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” ให้แก่ทุกหน่วยงานภายใน 
กรมศุลกากร 

กลุ ่มคุ ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล คาดหวังว่า คู ่มือ 
“ศุลกากรคุณธรรม” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากรกรมศุลกากร โดยจะเป็น 
แรงผลักดันให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจสร้าง กรมศุลกากรของเราให้เป็นบ้านท่ีสงบ ร่มเย็น น่าอยู่  
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรม จริยธรรม อย่างแท้จริงและยั่งยืน

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

พฤษภาคม 2563
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โครงการ “ศลุกากรคณุธรรม” เป็นผลสบืเนือ่งมาจากค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ที ่69/2557 เรือ่ง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ ข้อ 1 ให้ทกุส่วนราชการ
และหน่วยงานของรฐั ก�าหนดมาตรการหรอืแนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติประพฤติ
มิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพือ่สกดักัน้มใิห้เกดิการทจุรติ
ประพฤติมิชอบ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อการวาง
ระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ 
การทุจริต” ซ่ึงประกอบไปด้วย กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคมเพือ่ต้านทจุรติ และกลยทุธ์ที ่4 เสรมิพลงัการมส่ีวนร่วมของชมุชน
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และนโยบายของกระทรวงการคลัง

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

บทสรุปผู้บริหำร

กระทรวงการคลัง มีนโยบายส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นกระทรวงแห่ง
คุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้กระทรวงการคลัง
เป็นกระทรวงที่ปลอดจากการทุจริต และได้
ด�าเนินโครงการ “กระทรวงการคลัง : คุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจริต” เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ค�านึงถึงประโยชน์ 
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยได้มกีาร
ลงนามในบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง กับ
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�านักงานคณะ
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กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ
ป้องกนัและต่อต้านการทจุรติตามยทุธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การด�าเนินโครงการดังกล่าวกระทรวงการคลัง
ได้มอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงาน
น�าร่อง โดยกรมศุลกากรได้เริ่มด�าเนินโครงการ 
“ศลุกากรคณุธรรม” มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 โดย
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือการสร้างมาตรฐานการปฏบิตัิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีศุลกากรทุกคนในทุกระดับ 
เสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รักษาวินัยและความ 
ถูกต ้อง ยกระดับการยอมรับของผู ้ มีส ่วน
เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม และเพื่อปฏิรูป
กรมศุลกากรให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล 
ซึ่งการด�าเนินการเป็นไปตามแนวทางการสร้าง
องค์กรคุณธรรมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซ่ึงมี  
6 ขัน้ตอนประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าทีท่กุคนจะต้อง 
ตกลงใจร่วมกนัสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคณุธรรม  
2) ระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ 3) ก�าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์อย่างน้อย 3 ประการ  
ซึง่เหน็ว่าจะลดหรือเลิกพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทุกคน 
ในองค์กรร่วมกันระดมความคิด เพื่อก�าหนด

คณุธรรมอตัลักษณ์ 4) แปลงคุณธรรมอตัลักษณ์
ขององค์กรให้เป็นจริยปฏิบัติของทุกกลุ่มคน 
ในองค์กร 5) ลงมือปฏิบัติทั้งองค์กร และ  
6) ประเมินผล

กรมศุลกากรตระหนักดีว่า การสร้าง
และการน�าองค์กรไปสู ่การเป ็น “องค์กร
ศุลกากรคุณธรรม: โปร่งใส ไร้ทุจริต” หรือ 
“องค์กรโปร่งใส” เป็นเรื่องที่ยากและต้อง 
ใช้เวลา และการที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
มิใช่เพียงเพราะการมียุทธศาสตร์ นโยบาย 
มาตรการ แผนงาน และโครงการเท่านั้น แต่จะ
ต้องเกิดจากความมุ่งม่ันและตั้งใจจริงของทั้ง 
เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรและภาคเอกชนหรอืผูท้ีม่ส่ีวนได้
ส่วนเสยีทกุคนทีต้่องร่วมแรงร่วมใจกนัท�าให้เกดิ
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 
รวมถงึร่วมกนัสอดส่องดแูลและป้องกนัมใิห้เกดิ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมศุลกากร 
และเพื่อให้การด�าเนินโครงการ “ศุลกากร
คุณธรรม” มีความชัดเจนและส่ือสารกับ
บุคลากรของกรมศุลกากรได้อย่างทั่วถึง จึงได้มี
การจัดท�าคู ่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” เพื่อ 
เผยแพร่และสร้างความรูค้วามเข้าใจ รวมทัง้แนว
ความคิดของการสร้างองค์กรคุณธรรม ซึ่งจะ
เป็นคู ่มือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับโครงการ 
“ศุลกากรคณุธรรม” ให้แก่ทกุหน่วยงานภายใน
กรมศุลกากร

กรมศุลกากร
พฤษภาคม 2563

ศุลกากรคุณธรรมศุลกากรคุณธรรม 7



ส่วนที่ 1
กฎหมำย ระเบียบ 

และควำมรู้ทำง

วิชำกำร 

ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำน

ศุลกำกรคุณธรรม

กฎหมำยและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำนศุลกำกรคุณธรรม 

1. ค�ำสัง่คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิท่ี 69/2557 

เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต

ประพฤติมิชอบ

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก�าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนในการตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

2. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

วสิยัทศัน์ “สงัคมไทยมคีณุธรรมเป็นรากฐานทีส่�าคญัในการด�ารงชีวติ สืบสานความเป็นไทย 
อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพใน
มิติต่าง ๆ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมใน
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีธรรมาภิบาล  
มีความสมานฉันท์ และมีความยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
ให้เป็นเอกภาพ

◊ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริม
สร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
◊ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
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3. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2560 - 2564)

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)”

พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทกุภาคส่วนแบบบรูณาการและปฏริปูกระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติทัง้ระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล”

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสงัคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ” ปรบัฐานความคดิทกุช่วงวยัให้มค่ีานยิม
ร่วมต้านทุจริต มีจิตส�านึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างเป็นระบบบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้
เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

◊ กลยทุธ์ท่ี 1 ปรบัฐานความคดิทกุช่วงวยัตัง้แต่ปฐมวยัให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

◊ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
◊ กลยุทธ์ที่ 4 เสรมิพลงัการมส่ีวนร่วมของชุมชน (Community) และบรูณาการทกุภาคส่วน

เพื่อต่อต้านการทุจริต

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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4. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก�าหนดไว้ว่า บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนทุกต�าแหน่งมีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ�านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

การมีจิตสํานึกที่ดี 

ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ

การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา

ประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน

การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว 

มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 

มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง

เปนธรรม และถูกกฎหมาย

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 

ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5. นโยบำยกระทรวงกำรคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

กระทรวงการคลงัมนีโยบายส่งเสรมิและพฒันาองค์กรไปสู่การเป็นกระทรวงแห่งคุณธรรม
โดยมีเป้าหมายให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงท่ีปลอดจากการทุจริต และได้ด�าเนินโครงการ 
“กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งนี้ 
ได้มีการลงนามในบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปรามปัญหาการทจุรติ 
ระหว่างทกุส่วนราชการในสงักดักระทรวงการคลงั กบัส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
รฐับาล และเพ่ือให้เกิดการบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ธีรรมาภบิาล ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติ
คอร์รัปชันในประเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการตรวจสอบการด�าเนินงานเพื่อป้องกัน 
การทุจริตและร่วมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซ่ือสัตย์ สุจริต อันจะส่งผลต่อการลดปัญหา
การทจุรติของประเทศให้น้อยลง และเกดิประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละประชาชน โดยกรอบนโยบาย
กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต มีดังนี้

กระทรวง
การคลัง

ปฏิญญา

วายุภักษ

กระทรวง

การคลัง

คุณธรรม

บนัทกึขอตกลง (MOU) 

กระทรวงการคลัง

- ปปช.-ปปท.- 

องคกรตอตาน

คอรรัปชัน

ชองทางดวน

สายตรง

ถึงผูบริหาร

คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

กระทรวงการคลัง

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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6. ข้อบังคับกรมศุลกำกรว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร พ.ศ. 2563

ข้อบงัคบักรมศลุกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศลุกากร พ.ศ. 2563 หมวด 2 จรรยาข้าราชการ
กรมศลุกากร ได้ก�าหนดไว้ว่า ข้าราชการกรมศลุกากรพึงยึดม่ันจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ดงัต่อไปนี้

7

1 ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ

2ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม

4ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได

3 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

5 กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง

6เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ

ดํารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

ศุลกากรคุณธรรมศุลกากรคุณธรรม12



ควำมรู้ทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด�ำเนินงำน “ศุลกำกรคุณธรรม”

1. ปัญหำวิกฤติด้ำนคุณธรรมในสังคมไทย 
1 ผลส�ารวจระดับความรุนแรงของวิกฤติคุณธรรมด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย พบว่าปัญหา

ที่มีความรุนแรงสูงสุด 5 ล�าดับแรก คือ
1) ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน
2) ปัญหาด้านจติส�านกึสาธารณะ ขาดความรบัผิดชอบต่อสังคม เหน็แก่ประโยชนส่วนตวัมากกว่า
3) ปัญหาพฤติกรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยมไม่มีความพอเพียง
4) ปัญหาขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพกติกา และกฎหมาย
5) ปัญหาขาดความสามัคคี และเกิดความขัดแย้งของคนในสังคม

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

1

5

4 3

2

1โครงการส�ารวจสถานการณ์คณุธรรม จริยธรรมของสงัคมไทย ปี 2561 โดยศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกบัส�านกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัทอิมเมจพลัส
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2. ควำมเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยของกำรพัฒนำ

คานิยมฟุมเฟอย
วัตถุนิยม

เปนที่ยอมรับ
ทางสังคม

กอบโกย

สะสม

คานิยม
จาก

ตางประเทศ

ระบบทางเศรษฐกิจ

มีความตองการบริโภค

นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช

ขยายการผลิตและบริการ

ธรรมชาติเสื่อมโทรม

การเคลื่อนยายทุนจากตางประเทศ

ขัดแยงทางสังคม

ภัยธรรมชาติรุนแรง

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
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3. เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณธรรมในสังคมไทย

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนแมบทสงเสริม 
คุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1

สรางสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบงปน 

สรางคนไทยเปน “มนุษยที่สมบูรณ” 

• สมรรถนะทางรางกาย (เกง) 

• จิตใจและจิตสํานึกที่ดีงาม (ดี) 

• มีปญญาและการเรียนรู (มีคุณภาพ)

เปาหมาย : คนไทยมีคุณลักษณะคนไทยที่สมบูรณ เปนพลเมืองที่ตื่นรู 

ตัวชี้วัด   : ประชาชนมีการประพฤติปฏิบัติที่สะทอนการมีคุณธรรม

            จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น

เปาหมาย : สังคมไทยเปนสังคมคุณธรรม 

ตัวชี้วัด   : • ทุกหนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวม

                สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการสงเสริมคุณธรรม

                ในสังคมไทย

             • มีการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการดําเนินงาน

               สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

4. เป้ำหมำยของกำรสร้ำงองค์กรคุณธรรม คือ กำรร่วมสร้ำงคนดี เพื่อสังคมดี 

ด้วยการช่วยกันสร้างองค์กรคุณธรรม บุคลากรจะมีความรับผิดชอบและมีบทบาทใน 
การส่งเสริมคุณธรรมอย่างจริงจัง องค์กรเป็นแหล่งสร้างคนดี เพ่ือสังคมดี และเป็นพลังขับเคล่ือน
สงัคมคณุธรรม ซึง่องค์กรคณุธรรมนี ้คอื องค์กรหรือหน่วยงานทีผู่บ้รหิารและผู้ปฏิบตังิานขององค์กร
แสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร มีการบริหารจัดการองค์กร 
ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
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5. องค์ประกอบควำมเป็นองค์กรคุณธรรม

 1) มกีารบรหิารจดัการองค์กรตามหลกัคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรอื หลกัการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี

 2) ร่วมรณรงค์การส่งเสรมิคณุธรรมให้กับประชาชนชมุชน หรอืเครอืข่ายขององค์กรคณุธรรม
 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการปฏิบัติงาน 

และด�าเนินชีวิตในครอบครัวและชุมชน

มีการบริหารจัดการองคกร

ตามหลักคุณธรรม 

ธรรมาภิบาล หรือหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

รวมรณรงคการสงเสริม

คุณธรรมใหกับประชาชน 

ชุมชน หรือเครือขาย

ขององคกรคุณธรรม
สงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน

ในองคกรยึดมั่นคุณธรรม

เปนฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินชีวิตในครอบครัวและชุมชน

องคกร
คุณธรรม
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6. ระดับกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม

องคกร
คุณธรรมตนแบบ

• คนมีความสุข 

• องคกรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ 

• มีองคความรูสามารถถายทอดและเปนแหลง 

  เรียนรู ใหกับองคกรตาง ๆ ได

องคกร
คุณธรรม

• เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองคกร 

  และสงผลใหพฤติกรรมการทําความดีเพิ่มขึ้น

• ปญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโนม

  จะเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง เกิดความยั่งยืนได

องคกร
สงเสริมคุณธรรม

• มีกระบวนการ กลไก วิธีการดําเนินงาน 

  การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน

7. ระดับขององค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม คือ องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์ จะพัฒนาเป็น 
องค์กรคุณธรรม โดยมีการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีกระบวนการ วิธีการ
ด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคน มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม

ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนา 
องค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่ 
เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหารจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผลให้พฤติกรรมการท�าความด ี
เพิ่มขึ้น ปัญหาเชิงคุณธรรมลดลง และมีแนวโน้มจะเกิดพัฒนาที่ต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนได้

 ระดบัที ่3 องค์กรคณุธรรมต้นแบบ คอื องค์กรคณุธรรมทีด่�าเนนิการประสบความส�าเรจ็
ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนม ี
ความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้
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8. ประโยชน์จำกกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรม

 ระดับบุคคลและครอบครัว เมื่อสมาชิกขององค์กรมีคุณธรรมเป็นฐานในการด�าเนินชีวิต
ย่อมส่งผลดีต่อคนนั้นเป็นคนดี ความสัมพันธ์และการยอมรับจากคนอื่นมากขึ้น จึงท�างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และส่งผลให้ครอบครัว
อบอุ่นและเข้มแข็ง

 ระดับองค์กร เมื่อองค์กรมีการบริหารที่มีคุณธรรมและธรรมภิบาล มีสมาชิกที่มีคุณธรรม 
จะท�าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสังคม เป็นต้นทุนหรือคุณค่าเพิ่มในการด�าเนินกิจการ คุณภาพ
การท�างานของสมาชิกดีขึ้นท�าให้ประสิทธิผลขององค์กรเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน

 ระดับชาติ ประเทศมีองค์กรคุณธรรม ท่ีมีบทบาทและความสามารถในการสร้างคนดี 
ให้กับสังคมมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ทุกช่วงวัยได้รับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม ท�าให้อยู่ร่วม
กนัอย่างสมานฉนัท์สนัตสิขุเป็นสงัคมคณุธรรม และยงัเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
เพิ่มขึ้น

 ระดบันานาชาต ิประเทศไทยจะมภีาพลกัษณ์ทีด่แีละเกดิความร่วมมอืการพฒันาด้านต่าง ๆ 
กับนานาชาติเพิ่มขึ้น

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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9. กำรสร้ำงองค์กรคุณธรรม 6 ขั้นตอน 

   ของศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ 

   นำยแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องตกลงใจ

ร่วมกันสร้างองค์กรให้เป็น

องค์กรคุณธรรม ผู้บริหารท�าความ

เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อให้

ความเห็นชอบร่วมกันและพร้อมใจ

จะสร้างองค์กรคุณธรรมร่วมกัน

จนประสบผลส�าเร็จ

ก�าหนดคณุธรรมอตัลกัษณ์

อย่างน้อย 3 ประการ ซึง่เห็นว่า

จะลดหรอืเลกิพฤติกรรมที่ 

ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรม

ทีพึ่งประสงค์ ทุกคนในองค์กร

ร่วมกันระดมความคดิ เพ่ือก�าหนด 

“คณุธรรมอตัลกัษณ์” ทีแ่ต่ละคน

เชือ่ว่าจะช่วยแก้ไขหรอืลดพฤติกรรม

ทีไ่ม่พึงประสงค์ หรอืสนบัสนุนให้เกดิ

พฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ โดยการ

ระดมความคดิอาจใช้วธิคีดัเลอืก

คณุธรรมหลกัจากการลงคะแนน

คณุธรรมทีม่คีวามถ่ีสงูสดุ

ระดมความคิดเพื่อค้นหาพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ โดยการรวบรวม

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ในรอบ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อท�าให้

ทุกคนรับรู้ “ข้อบกพร่อง” ของ

ทั้งองค์กร และรวบรวมพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ในองค์กรใน 12 เดือนข้างหน้า 

เพื่อท�าให้ทุกคนรับรู้ถึง 

“ความปรารถนาร่วมกันในการ

พัฒนาองค์กรในปีต่อไป”

4 5 6
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ภาคปฏิบัต/ิลงมอืปฏิบตัทิัง้องค์กร 

จัดประชมุใหญ่ทัง้องค์กร ให้แต่ละ

ภาคส่วนประกาศข้อตกลง/เจตนารมณ์

ทีจ่ะปฏิบตัติามคุณธรรมอตัลักษณ์ 

ให้ทกุคนรบัรูพ้ร้อมกัน

และทกุคนปฏิบตัติามนโยบายและ

แนวปฏิบตัทิีไ่ด้ตกลงกันไว้ โดยต้อง

มกีารก�าหนดให้มกีารประชมุภายใน

เป็นระยะ ๆ (เช่น ทกุ 2 เดอืน) และ

ก�าหนดวงรอบการปฏิบตั ิและประเมนิ

พฤตกิรรมใน 1 ปี โดยหาข้อมลูเปรยีบ

เทยีบว่าพฤตกิรรมไม่พึงประสงค์ลดลง

หรอืไม่อย่างไร และพฤตกิรรมที่

พงึประสงค์เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้หรอืไม่ 

มผีลข้างเคยีงเป็นอย่างไร

แปลงคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ขององค์กรเป็นจริยปฏิบัติของ 

ทุกกลุ่มคนในองค์กร ให้แต่ละ 

ภาคส่วนในองค์กรระดมความคิด 

เพื่อแปลง “คุณธรรมอัตลักษณ์” 

เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ โดย 

อาจก�าหนดแนวปฏิบัติแบ่งตาม

บทบาทหน้าที่ หรือแบ่งตาม 

ลักษณะงาน หรือแบ่งตามส่วนงาน 

ที่สังกัด โดยยึดหลักส�าคัญให้ผู้ปฏิบัติ 

ยอมรับและถือปฏิบัติร่วมกัน

ประเมนิผล แต่ละภาคส่วนในองค์กร

ร่วมกันประเมนิผล “พฤติกรรม 

ทีเ่ปลีย่นไป” โดยอ้างองิจากบญัชี

พฤติกรรมพึงประสงค์และพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ และประเมนิผลกระทบ 

ทีเ่กิดขึน้ต่อองค์กร เช่น ความสามคัคี

รกัใคร่ในองค์กรเพ่ิมข้ึน ความสขุ 

ของสมาชกิในองค์กร เป็นต้น  

เมือ่ประเมนิผลเรยีบร้อยแล้ว 

ให้ก�าหนดเริม่วงรอบใหม่ โดย 

ด�าเนินการตามข้ันตอนที ่1 – 5
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10. ค�ำนิยำมค�ำศัพท์เกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม

 องค์กรคณุธรรม คอื องค์กรหรอืหน่วยงานทีผู่น้�าและสมาชกิขององค์กรแสดงเจตนารมณ์
และมุ่งม่ันด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม 
โดยมกีารบริหารจดัการองค์กรตามหลกัคณุธรรม ธรรมาภบิาล หรือหลักการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 
ส่งเสรมิสนบัสนนุให้สมาชกิในองค์กรยดึมัน่คณุธรรมเป็นฐานในการด�าเนนิชวีติและปฏบิตังิาน และ
มีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม

คุณธรรม คือ ภาวะจิตใจท่ีเม่ือแสดงออกเป็นความประพฤติแล้ว สังคมตัดสินได้ว่าเป็น 
จริยะที่ดี ถ้าใจเราคิดดี คิดจริงและคิดงาม และประพฤติออกมาดี จริง งาม แสดงว่าคน ๆ นั้น 
มีคุณธรรม แต่ถ้าใจเราคิดชั่ว คิดไม่จริง (เท็จ) คิดไม่งาม ก็จะมีความประพฤติชั่ว เท็จ และไม่งาม  
ซึ่งเราก็จะเรียกว่า คนไม่มีคุณธรรม

จรยิธรรม คอื ธรรมทีเ่ป็นข้อประพฤตปิฏิบตัหิรอืศีลธรรม หมายถงึ ค�าพดูและการกระท�า 
หรือ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ที่เป็นประโยชน์และสร้างความสุข 

รับผิดชอบ หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งรับผิดชอบต่อตนเอง
ในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า และรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณ
และเคารพต่อกฎหมาย

สุจริต หมายถึง ความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย์สุจริตยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง 
ความถกูต้องความเป็นธรรมทัง้ปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซ่ือตรงแล้ว ต้องกล้าปฏเิสธการกระท�า
ที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะท�าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย 

จติบรกิาร หมายถงึ การเป็นผูท้ีม่จีติบรกิาร มคีวามเตม็ใจในการบรกิาร ท�างานด้วยความ
ยิม้แย้ม แจ่มใส ใช้วาจาสภุาพ ไม่เลอืกปฏบิตั ิและมทีศันคติทีด่ต่ีอการให้บรกิารเพ่ือให้ผู้มารบับรกิาร
ได้รับความพึงพอใจ

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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กรมศลุกากรเริม่ด�าเนนิโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” 
เม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายว่ากระทรวงการคลัง 
จะเป็นกระทรวงท่ีปลอดจากการทุจริตเป็นกระทรวงแรก  
โดยมอบหมายให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานน�าร่องในการ
สร้างความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  
กรมศุลกากร จึงได้บรรจุโครงการศุลกากรคุณธรรมไว้ใน 
แผนยทุธศาสตร์กรมศลุกากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร (Action Plan) 

ส่วนที่ 2
กำรด�ำเนินงำน

โครงกำร

“ศุลกำกรคุณธรรม”

ที่ผ่ำนมำ

รายปี ซึง่โครงการ “ศลุกากรคณุธรรม” มวีตัถุประสงค์เพือ่การสร้างมาตรฐานการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรทกุคนในทกุระดบั เสรมิสร้างทศันคตใิห้ปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใส 
รักษาวินัยและความถูกต้อง ยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและภาคประชาสังคม และ
เพื่อปฏิรูปกรมศุลกากรให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล 

1. แนวควำมคิดที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำร

 แนวความคิดที่ใช้ในการด�าเนินโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” ประกอบด้วยแนวคิดและ
หลักการที่ส�าคัญ ดังนี้
1.1 หลักกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรมโดยน้อมน�ำหลักกำรทรงงำนใน

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยหลักกำร ดังนี้
1) ระเบิดจากข้างใน เป็นหัวใจส�าคัญที่สุด ต้องให้เกิดจากความตระหนักมุ่งม่ันตั้งใจมี 

เป้าหมายเดยีวกนัของผูน้�าและสมาชกิขององค์กร หากกระท�าโดยถกูบงัคบัหรอืตามกระแสนโยบาย
ไม่ตั้งใจจริงจะไม่เกิดผลหรือไม่ยั่งยืน

2) ท�าแบบองค์รวม ต้องท�าพร้อมกันทั้งระบบ ทุกระบบขององค์กรโดยให้ประสาน 
สอดแทรกไปกับการบริหารและการท�างานปกติขององค์กร โดยไม่แยกออกมาเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ขาดความเชื่อมโยงกับระบบใหญ่ขององค์กร 

3) ท�าตามหลักความจริง ต้องท�าจากสภาพความจริงขององค์กร โดยมีการศึกษาปัญหา
และต้นทนุความดขีององค์กรให้เป็นระบบแล้วลงมอืท�าตามล�าดบัขัน้ แก้ปัญหาทีจุ่ดเลก็ก่อน ท�าให้ง่าย 
ไม่ยึดติดต�ารา การเรียนรู้จากที่อื่นเป็นเพียงแนวทางมาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตน 
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4) การมีส่วนร่วม ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายส�าคัญ
ของการส่งเสรมิคณุธรรมคอื การท�าให้คนมจีติส�านกึและพฤตกิรรมทีส่ะท้อนการมคีณุธรรมมากขึน้ 
จึงต้องให้ทุกคน เป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อน 

5) ท�าความดีเพื่อความดี ตั้งใจพัฒนาองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างองค์กรที่ดี สร้างคนดีเพื่อ 
สังคมดี มุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่มีเป้าหมายเคลือบแฝงเพื่อประโยชน์อื่น

1.2 หลักกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กร ชุมชน อ�ำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภำยใต้

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)

 1) น้อมน�าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ  
“การระเบดิจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” และศาสตร์พระราชา มาเป็นหลกัในการปฏิบตังิาน

 2) หลักการ 3 ประสาน คือ บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน/ราชการ หรือภาคประชารัฐ 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานขององค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัด

3) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม

4) ใช้มติทิางวัฒนธรรมในการส่งเสรมิและพฒันาองค์กร ชมุชน อ�าเภอ และจงัหวดัคณุธรรม 
เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

5) ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร ชุมชน อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและองค์กรอื่น ๆ

xxxxxxxxxx
x

xxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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2. กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนโครงกำร “ศุลกำกรคุณธรรม” ที่ผ่ำนมำ

2.1 กำรด�ำเนินงำนโครงกำร “ศุลกำกรคุณธรรม” ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

1) แต่งตั้งคณะท�างานศึกษาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของกรมศุลกากร (Integrity and Transparency Assessment - ITA) และขออนุมัติด�าเนิน
โครงการ “ศุลกากรคุณธรรม”

กรมศุลกากร ได้มีค�าสั่งที่ 603/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะท�างาน
ศึกษาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and 
Transparency Assessment - ITA) เพื่อท�าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของกรมศุลกากร ตามหลักเกณฑ์และนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติของส�านกังาน ป.ป.ช. และน�าผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
ไปพิจารณาปรับปรุงการด�าเนินงานในการป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร รวมทัง้จดัท�า 
แผนงานในการด�าเนนิงานของกรมศุลกากรให้เกดิความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยกเลิกค�าส่ัง 
กรมศุลกากรที่ 603/2559 และได้มีค�าสั่งที่ 204/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 แทน 
เพื่อปรับปรุงคณะท�างานให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานของกรมศุลกากร

 2) ประกาศเจตจ�านงมุ่งมั่นสร้างศุลกากรคุณธรรมและชี้แจงท�าความเข้าใจเพื่อให ้
เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือร่วมใจกันท�าองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

 ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประกาศเจตจ�านงมุ่งม่ันสร้างศุลกากรคุณธรรม และ
ชี้แจงท�าความเข้าใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือร่วมใจกัน 
ท�าองค์กรให้เป็นองค์กรคณุธรรม โดยนายกลุศิ สมบตัศิริ ิอธบิดกีรมศลุกากร ให้เกยีรตเิป็นประธาน
ในการสัมมนานายด่านฯ และผู้บริหารกรมศุลกากร ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม
เชอราตนั หวัหนิรีสอร์ท แอนด์สปา จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ โดยน�าแจ้งนโยบายของกระทรวงการคลงั 
เพือ่เป็นกระทรวงแรกทีป่ลอดจากการทจุรติ โดยกระทรวงการคลงัได้มอบหมายให้กรมศลุกากรเป็น
หน่วยงานน�าร่องในการสร้างความโปร่งใส ปราศจากการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ ซึง่กรมศุลกากร
ได้มโีครงการ “ศลุกากรคณุธรรม”โดยให้ทกุส่วนราชการด�าเนนิการตามแผนกจิกรรมทีก่รมศุลกากร
ก�าหนดไว้
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ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประกาศเจตจ�านงมุ่งมั่นสร้างศุลกากรคุณธรรม
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3) ทกุส่วนราชการระดมความคดิเพือ่ค้นหาพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์และไม่พงึประสงค์
ในหน่วยงาน

 กรมศุลกากร ได้จัดท�าแบบฟอร์มบัญชีที่ 1 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ แบบฟอร์มบัญชี 
ที่ 2 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ แบบฟอร์มคุณธรรมหลักและจริยปฏิบัติ และแบบฟอร์มตัวชี้วัด
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดี แจ้งให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร ได้ระดมความคิดเพื่อ
ค้นหาพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ และก�าหนดคณุธรรมหลัก 3 ประการ ก�าหนดจริยปฏิบติั
ภายใต้คณุธรรมหลกั พร้อมทัง้ก�าหนดวธิกีารประเมินและตัวชีว้ดัทีส่ามารถบ่งชีถ้งึพฤตกิรรมทีเ่ปล่ียนไป
ในทางท่ีดีของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และจัดส่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อสรุปข้อมูล 
โดยได้ด�าเนินการจัดท�าแบบสอบถามทางระบบ Intranet เพื่อให้บุคลากรของกรมศุลกากรได้ร่วม
คดัเลอืกจรยิปฏบิตัแิละคณุธรรมหลกัของกรมศลุกากร ขัน้ตอนท่ีทกุส่วนราชการได้ด�าเนนิการ ดงันี้

ก�าหนดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรอบ 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา และก�าหนดพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์   

(1) ในรอบ 12 เดือนข้างหน้า โดยแยกเป็นของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(2) ก�าหนดคุณธรรมหลักของแต่ละหน่วยงาน และแปลงคุณธรรมหลักเป็นจริยปฏิบัติ
(3) น�าจริยปฏิบัติของหน่วยงานมาก�าหนดเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมที่สามารถเปลี่ยนไป 

ในทางที่ดี
(4) ประเมนิผลในแต่ละตวัชีว้ดัพฤตกิรรม และพฤตกิรรมในภาพรวมของแต่ละส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการระดมความคิดเห็น
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 4) ส่วนราชการทีม่คีวามพร้อมประกาศการเป็นหน่วยงานคณุธรรม และสร้างแนวร่วม
ภาคประชาสงัคมในแต่ละพืน้ทีแ่ละในระดบักรมเพือ่ร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็นองค์กร
คุณธรรม

 ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร ท่ีมีความพร้อมท่ีมุ่งมั่นสร้างหน่วยงานคุณธรรม โดย
เกิดจากผู้บริหารหน่วยงานชี้แจงและท�าความเข้าใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน ทุกระดับ
เห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือร่วมใจกันสร้างหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม มีจ�านวน  
4 ส่วนราชการ คือ (1) ด่านศุลกากรหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม  
เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2560 ก�าหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ”  
(2) ด่านศลุกากรเชยีงของ ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคณุธรรม เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ 2560 
ก�าหนดคณุธรรมหลกั 3 ประการ คอื “รบัผดิชอบ สามคัค ีมีใจให้บรกิาร” (3) กองบรหิารทรพัยากรบคุคล 
ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ก�าหนดคุณธรรมหลัก  
3 ประการ คือ “รับผิดชอบ สุจริต มีจิตบริการ” (4) ส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศ
เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ก�าหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ 
คอื “รับผดิชอบ ซือ่สตัย์ ใฝ่เรยีนรู”้ และได้สร้างแนวร่วมภาคประชาสังคมเพือ่ร่วมตรวจสอบสถานะ 
ของความเป็นองค์กรคุณธรรม โดยได้เรียนเชิญนายปราโมทย์  โชติมงคล ผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรยีน
คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ พร้อมคณะร่วมเป็นสักขีพยานและรับฟังแนวทางการด�าเนินงาน 
การเป็นหน่วยงานคุณธรรมของส�านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx
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ภาพกิจกรรมการประกาศเป็น “หน่วยงานคุณธรรม” 

 ด่ำนศุลกำกรหนองคำย 

 ด่ำนศุลกำกรเชียงของ 
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 กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 ส�ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือแหลมฉบัง 
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5) สรุปผลวิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 กรมศุลกากร ได้รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ

จริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมหลักของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการจัดท�าแบบสอบถาม
การคัดเลือกคุณธรรมหลักและจริยปฏิบัติของกรมศุลกากรทางระบบ Intranet เพ่ือเสนอให ้
คณะท�างานศึกษาและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของกรมศุลกากร (ITA) 
พิจารณาคัดเลือกเป็นคุณธรรมหลักและจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร

 คณะท�างานฯ ได้ร่วมกันประชุม เพื่อพิจารณาคุณธรรมหลักหรืออัตลักษณ์เชิงคุณธรรม
และจริยปฏิบัติภายใต้คุณธรรมหลัก โดยคณะท�างานฯ ได้พิจารณาก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
กรมศุลกากร ได้แก่ “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” และก�าหนดจริยปฏิบัติ ดังนี้

คุณธรรมอัตลักษณ จริยปฏิบัติ

ใชวาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และเปนมิตรตอผูรับบริการ

บริการรวดเร็ว ดวยความเต็มใจ ไมเลือกปฏิบัติ 

ปฏิบัติหนาที่โดยไมมีผลประโยชนทับซอน

ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ตรงตอเวลาและไมเบียดบังเวลาราชการ

รวมแรงรวมใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ

เปนไปตามมาตรฐาน

รับผิดชอบ
(Accountability)1

สุจริต
(Integrity)2

จิตบริการ 
(Service mind)3
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2.2 กำรด�ำเนินงำนโครงกำร “ศุลกำกรคุณธรรม” ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

เพื่อให้การด�าเนินการขับเคลื่อนกรมศุลกากรไปสู ่การเป็น “องค์กรคุณธรรม”  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับโครงการศุลกากรคุณธรรมเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยขั้นตอนการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

 1) ประกาศเจตจ�านงมุ่งมั่นสร้างศุลกากรคุณธรรม และชี้แจงท�าความเข้าใจเพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่ทุกคนเห็นพ้องร่วมกันว่าจะร่วมมือร่วมใจกันท�าองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ประชุมมอบ
นโยบายแนวทางการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นประธานกล่าวน�าประกาศ
คณุธรรมอตัลกัษณ์และจริยปฏบิตั ิของกรมศลุกากร โดยมผีูบ้ริหารกรมศลุกากร หวัหน้าส่วนราชการ
ระดับกอง ส�านักงาน ด่านศุลกากร และผู ้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การเป็น  
“ศุลกากรคุณธรรม” ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
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2) การด�าเนินงานภายใต้โครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” เพื่อขับเคลื่อนการเป็น 
หน่วยงานคุณธรรม

2.1) จดัท�าสือ่เผยแพร่คณุธรรมอตัลกัษณ์และจรยิปฏบิตัขิองกรมศุลกากร ให้ทกุส่วนราชการ 
เพื่อสร้างการรับรู ้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร  
โดยได้ด�าเนินการจัดท�าสื่อโปสเตอร์คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติ ขนาด A1 และ A2 จ�านวน  
240 ใบ และที่ค่ันหนังสือ จ�านวน 7,000 ใบ แจกจ่ายให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร  
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร
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2.2) ช้ีแจงขัน้ตอนและวธิกีารด�าเนนิงาน พร้อมทัง้ก�าหนดตวัช้ีวดักลางในแต่ละจริยปฏบิตัิ
ของคุณธรรมอัตลักษณ์ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรทราบและน�าไปก�าหนดกิจกรรม 
ให้เป็นทิศทางเดยีวกนักับตวัชีว้ดักลางของกรมศลุกากร พร้อมทัง้รายงานผลการด�าเนนิงานตามแบบ
รายงานโครงการให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ และรวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมการด�าเนินงาน
ระดับกรมต่อไป รายละเอียดรูปแบบรายงานดังนี้

3) ส่วนราชการทีม่คีวามพร้อมสามารถด�าเนนิการตามจรยิปฏบิตัภิายใต้คณุธรรมอตัลกัษณ์
ของหน่วยงานหรอืของกรมศลุกากรประกาศการเป็นหน่วยงานคณุธรรม และการสร้างแนวร่วม
หน่วยงานภายนอกและภาคประชาสังคมในแต่ละพื้นที่และในระดับกรม เพื่อร่วมตรวจสอบ
สถานะของความเป็นองค์กรคุณธรรม
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 3.1) ส่วนราชการที่ประกาศเจตจ�านงมุ่งมั่นสร้างองค์กรเป็นหน่วยงานคุณธรรมภายใต้
คณุธรรมอตัลกัษณ์และจรยิปฏบิตัขิองกรมศลุกากร อาท ิด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ
ด่านศุลกากรสงขลา โดยผู้บริหารหน่วยงานประกาศเจตจ�านงมุ่งมั่นสร้างศุลกากรคุณธรรมภายใต้
คุณธรรมอัตลักษณ์และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร และช้ีแจงท�าความเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 
ในสังกัดทุกคนเห็นพ้องร่วมกันที่จะสร้างองค์กรคุณธรรม

3.2) การสร้างแนวร่วมหน่วยงานภายนอกและภาคประชาสังคมในแต่ละพ้ืนที่และ 
ในระดับกรม เพื่อร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็นองค์กรคุณธรรม 

 เมือ่วนัที ่9 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ให้การต้อนรบัคณะศกึษาจากส�านักงาน
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรมควบคมุโรค เพือ่ศกึษาดงูานด้านการด�าเนนิงานส่งเสรมิคณุธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสของกรมศุลกากร 

4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคล่ือนหน่วยงาน
คุณธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ด�าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในการขับเคล่ือน 
หน่วยงานคณุธรรม เมือ่วนัที ่7 กนัยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชมุภาสกรวงศ์
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยได้ด�าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ 
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ความเข้าใจในการขับเคล่ือนหน่วยงานคุณธรรม” ภายใต้โครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างการรบัรูง้านด้านองค์กรคณุธรรมของกรมศลุกากร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้าน
ศลุกากรคณุธรรม ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาฯ จ�านวน 76 คน ประกอบด้วย ผูบ้รหิารระดบัผูอ้�านวยการกอง 
ส�านักงาน นายด่าน ผู้อ�านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกส่วนราชการ 
ในสงักดักรมศลุกากร โดยรปูแบบและวธีิการการสมัมนาฯ แบ่งเป็นการบรรยายให้ความรูค้วามเข้าใจ
ในหวัข้อแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรมตามบรบิทของกรมศลุกากร และกระบวนการขบัเคลือ่น
หน่วยงานสู่องค์กรคณุธรรม โดยวทิยากรจากศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุ จ�านวน 2 คน 
คือ (1) นายปราโมทย์  โชติมงคล ผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และ (2) รศ. ปภัสวดี  วีรกิตติ 
รองผู ้อ�านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และการท�ากิจกรรมกลุ่มอภิปรายและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น ในหัวข้อ “คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ และตัวชี้วัดในการด�าเนินกิจกรรม 
ด้านองค์กรคุณธรรมของกรมศุลกากร” โดยมีวิทยากรผู้ด�าเนินกิจกรรม คือ นายณัฐพงศ์  สุโกมล 
อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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5) สรุปผล วิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม”
กรมศุลกากรได้จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และน�าผลการด�าเนินงานไปเป็นแนวทางในการก�าหนดรายละเอียด 
แผนงานโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” เพื่อเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป ผลการด�าเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ผลกำรด�ำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดกลำงภำยใต้โครงกำร “ศุลกำกรคุณธรรม” 

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ
ตัวชี้วัดกลาง 

(ตัวชี้วัดพฤติกรรม
ของจริยปฏิบัติ)

ตัวอย่าง
การด�าเนิน
กิจกรรม

ตามตัวชี้วัดกลาง

ผลการด�าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดกลาง 

(ร้อยละ)*

1. รับผิดชอบ
(Accountability)

1) ตรงต่อเวลา
และไม่เบียดบัง
เวลาราชการ

• ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่เข้าท�างาน
ก่อนหรือตรงเวลา

ราชการและเลิกงาน
ตรงเวลาหรือ

หลังเวลาราชการ

• ตรวจสอบการ
มาท�างาน และ
เลิกงานของ

เจ้าหน้าที่จาก
สมุดเซ็นชื่อ
เข้าท�างาน

99.10

2) ร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายให้
ประสบความส�าเร็จ

เป็นไปตาม
มาตรฐาน

• ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่หน่วยงาน
ขอความร่วมมือ

• เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งใน

หน่วยงานและนอก
หน่วยงานขอความ

ร่วมมือ

90.20

3) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้

• ร้อยละ 80 ของ
งานที่เจ้าหน้าที่
ได้รับมอบหมาย

สามารถตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอน

• จัดท�า Checklist 
งานทีไ่ด้รบั

มอบหมาย เพื่อ
รายงานผล

ความคืบหน้าให้
ผู้บังคับบัญชา
ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง

94.18
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คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ
ตัวชี้วัดกลาง 

(ตัวชี้วัดพฤติกรรม
ของจริยปฏิบัติ)

ตัวอย่าง
การด�าเนิน
กิจกรรม

ตามตัวชี้วัดกลาง

ผลการด�าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดกลาง 

(ร้อยละ)*

2. สุจริต
(Integrity)

4) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสุจริต 
ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์โดย

มิชอบ

• ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption 

Perceptions 
Index: CPI) 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

• จัดเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดย
ใช้แบบสอบถาม

การรับรู้การทุจริต

95.88

5) ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่มีผล
ประโยชน์
ทับซ้อน

• ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่มีความรู้
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน สามารถ

แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวกบั

ผลประโยชน์
ส่วนรวมได้

• เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ออนไลน์

ผ่านระบบ 
Intranet ของ 

กรมศลุกากร ภายใต้
โครงการเรียนรู้

ประมวลจริยธรรม
ด้วยตนเอง 

91.21

3. จิตบริการ 
(Service mind)

6) บริการรวดเร็ว 
ด้วยความเต็มใจ 
ไม่เลือกปฏิบัติ

• ร้อยละ 80 ของ
ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจ
โดยภาพรวม

• ส�ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการ ด้านความ
รวดเร็ว ด้านความ

เต็มใจและการ
ไม่เลือกปฏิบัติ

93.16

7) ใช้วาจาสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และเป็นมิตรต่อ

ผู้รับบริการ

• ร้อยละ 80 ของ
ผู้มารับบริการมี
ความพึงพอใจ
โดยภาพรวม

• ส�ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการ ด้านความ
สุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเป็น

มิตรต่อผู้รับบริการ

93.85

หมายเหตุ :  * ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดกลาง (ร้อยละ) เป็นข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร
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2.3 กำรด�ำเนินงำนโครงกำร “ศุลกำกรคุณธรรม” ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1) ประชมุคณะท�างานศกึษาและประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน
ของกรมศลุกากร (ITA) เพือ่ทบทวนคณุธรรมอตัลกัษณ์ จริยปฏบัิต ิและตวัชีว้ดักลางในแต่ละ 
จริยปฏิบัติของกรมศุลกากร 

โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  
ได้ด�าเนนิการจดัประชมุคณะท�างานฯ เพือ่รายงาน
ผลการด�าเนินโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม”  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติ
ราชการโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

2) การด�าเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเป็นหน่วยงานคุณธรรมของกรมศุลกากร
2.1) ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ และ 

ตวัชีว้ดักลางของกรมศลุกากร เพือ่ให้ทกุส่วนราชการประเมนิผลตวัชีว้ดัพฤตกิรรม พร้อมทัง้รายงาน
ผลรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวม

 2.2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบให้ค�าปรกึษาส่วนราชการทีม่คีวามพร้อมในการด�าเนนิกจิกรรม
ตามจริยปฏิบัติ และการจัดท�ารายงานผลการประเมินตัวชี้วัดของแต่ละส่วนราชการ ส่วนราชการ 
ทีม่คีวามพร้อมสามารถด�าเนนิการตามจรยิปฏบิตัภิายใต้คณุธรรมอตัลกัษณ์ของกรมศุลกากร ได้รบั
ประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรม ได้แก่ ด่านศุลกากรแม่กลอง โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 
นายด่านศลุกากรแม่กลอง เข้ารบัรางวลัองค์กรคณุธรรมต้นแบบของจงัหวดัสมทุรสงคราม จากผูว่้า
ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตามหนังสือที่ สส 0031/19001 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง 
ผลการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด
สมุทรสงคราม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559 – 2564)
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2.3) สร้างแนวร่วมหน่วยงานภายนอกและภาคประชาสงัคมในแต่ละพืน้ทีแ่ละในระดบักรม 
เพื่อร่วมตรวจสอบสถานะของความเป็นองค์กรคุณธรรม โดยเม่ือวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561  
กรมศุลกากรให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
จ�านวน 42 ราย ในการศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมศุลกากร 

3) หารือและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการด�าเนนิงานโครงการ”ศลุกากรคณุธรรม”

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 
เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  
กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้เข้าหารือกับ  
รศ. ปภสัวดี วีรกิตติ (โครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์) เพื่อสร้างแนวร่วม
องค์กรคณุธรรมกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทัง้
หารื อแนวทางการด� า เนินกิ จกรรมและ 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินโครงการ 
“ศลุกากรคณุธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4) สรุปผล วิเคราะห์และประเมินผลการด�าเนินโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม”
 กรมศุลกากรได้จัดท�าสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” ประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน�าผลการด�าเนินงานไปเป็นแนวทางในการก�าหนดรายละเอียด 
แผนงานโครงการ “ศุลกากรคุณธรรม” เพื่อเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป ผลการด�าเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้

คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ
ตัวชี้วัดกลาง 

(ตัวชี้วัดพฤติกรรม
ของจริยปฏิบัติ)

ตัวอย่าง
การด�าเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดกลาง

ผลการด�าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดกลาง 

(ร้อยละ)*

1. รับผิดชอบ
(Accountability)

1) ตรงต่อเวลา
และไม่เบียดบัง
เวลาราชการ

• ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่เข้าท�างาน
ก่อนหรือตรงเวลา

ราชการและเลิกงาน
ตรงเวลาหรือ

หลังเวลาราชการ

• ตรวจสอบการ
มาท�างาน และ
เลิกงานของ 

เจ้าหน้าที่จากสมุด
เซ็นชื่อเข้าท�างาน

94.31

2) ร่วมแรงร่วมใจ
ปฏิบัติงานที่ได้
รับมอบหมาย

ให้ประสบ
ความส�าเร็จเป็นไป

ตามมาตรฐาน

• ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่หน่วยงาน
ขอความร่วมมือ

• เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้ง

ในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงาน
ขอความร่วมมือ

92.46

3) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้

• ร้อยละ 80 ของ
งานที่เจ้าหน้าที่
ได้รับมอบหมาย

สามารถตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน

• จัดท�า Checklist 
งานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

เพื่อรายงานผล
ความคืบหน้าให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ
อย่างต่อเนื่อง

90.71

2. สุจริต 
(Integrity)

4) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสุจริต 
ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์โดย 

มิชอบ

• ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption 

Perceptions 
Index: CPI) 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

• จัดเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการโดยใช้

แบบสอบถาม
รับรู้การทุจริต 

ผ่านระบบ 
QR Code

94.45
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คุณธรรมอัตลักษณ์ จริยปฏิบัติ
ตัวชี้วัดกลาง 

(ตัวชี้วัดพฤติกรรม
ของจริยปฏิบัติ)

ตัวอย่าง
การด�าเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดกลาง

ผลการด�าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดกลาง 

(ร้อยละ)*

5) ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่มีผล

ประโยชน์ทับซ้อน

• ร้อยละ 80 ของ
เจ้าหน้าที่มีความรู้
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน สามารถ

แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวมได้

• เข้าร่วมกิจกรรม
เรียนรู้ออนไลน์

ผ่านระบบ 
Intranet ของ
กรมศุลกากร 

ภายใต้โครงการ
เรียนรู้ประมวล

จริยธรรม
ด้วยตนเอง 

92.50

3. จิตบริการ 
(Service mind)

6) บริการรวดเร็ว 
ด้วยความเต็มใจ 
ไม่เลือกปฏิบัติ

• ร้อยละ 80 ของ
ผู้มารับบริการ
มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวม

• ส�ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ 

ด้านความรวดเร็ว 
ด้านความเต็มใจ
และการไม่เลือก
ปฏิบัติ ผ่านระบบ 

QR Code

93.10

7) ใช้วาจาสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และเป็นมิตรต่อ

ผู้รับบริการ

• ร้อยละ 80 ของ
ผู้มารับบริการ
มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวม

• ส�ารวจความพึง
พอใจของผู้มา

รับบริการ 
ด้านความสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และเป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ ผ่าน
ระบบ QR Code 

93.50

หมายเหตุ :  * ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดกลาง (ร้อยละ) เป็นข้อมูลผลการด�าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร
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แนวทางการด�าเนนิงานขบัเคล่ือนศุลกากรคุณธรรม
ส�าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นการด�าเนนิงาน
ต่อเนือ่งจากปีงบประมาณทีผ่่านมา ซึง่เป็นการด�าเนนิการใน
ขั้นตอน การลงมือปฏิบัติทั้งองค์กรและประเมินผล โดย
ด�าเนินการตามคุณธรรมอัตลักษณ์และแนวปฏิบัติของ 
กรมศุลกากร มีรายละเอียดดังนี้

1. กำรท�ำกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิพฤตกิรรมพงึประสงค์

การก�าหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
พึงประสงค์ของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ี 
กรมศุลกากรก�าหนดและสามารถวัดได้ หน่วยงานสามารถ
ก�าหนดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรได้ 
โดยสามารถแยกรายละเอียด คุณธรรม แนวปฏิบัติ และ 
ตัวชี้วัดพฤติกรรมพึงประสงค์ ได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 3
แนวทำงกำร

พัฒนำโครงกำร 

“ศุลกำกรคุณธรรม”

ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 – 2565

คณุธรรมอตัลกัษณ์ ตวัชีวั้ดพฤตกิรรมพึงประสงค์

(ตวัช้ีวดัพฤตกิรรมของจรยิปฏิบตั)ิคณุธรรม แนวปฏิบตั ิ(จรยิปฏบิตั)ิ

1. รบัผดิชอบ

(Accountability)

1. ตรงต่อเวลาและไม่เบยีดบงัเวลาราชการ • ร้อยละ 80 ของงานในหน้าที่ 

ส่งตรงตามเวลาท่ีก�าหนด

2. ร่วมแรงร่วมใจปฏบิติังานทีไ่ด้รบั

มอบหมายให้ประสบความส�าเรจ็

เป็นไปตามมาตรฐาน

• หน่วยงานมกีารด�าเนนิกจิกรรม เพือ่ให้

เกดิความ ร่วมแรงร่วมใจของบคุลากร 

ไม่น้อยกว่า 2 กจิกรรม/ปี

3. ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความโปร่งใส 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้

• หน่วยงานมกีารด�าเนนิกจิกรรม 

เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส เป็นธรรม และ

ตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า 2 กจิกรรม/ปี 

2. สจุรติ

(Integrity)

4. ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความสจุรติ 

ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

• หน่วยงานมกีารด�าเนนิกจิกรรมด้านการ

ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความสจุรติ ไม่แสวงหา 

ผลประโยชน์โดยมชิอบ 

• จ�านวนเรือ่งร้องเรยีนด้านการทุจรติ

ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�านวนเรือ่งร้องเรยีน

ทัง้หมดของกรมศลุกากร
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คณุธรรมอตัลกัษณ์ ตวัชีวั้ดพฤตกิรรมพึงประสงค์

(ตวัช้ีวดัพฤตกิรรมของจรยิปฏิบตั)ิคณุธรรม แนวปฏิบตั ิ(จรยิปฏบิตั)ิ

5. ปฏบัิตหิน้าที ่โดยไม่มผีลประโยชน์ 

ทับซ้อน

• ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าทีม่คีวามรูเ้รือ่ง 

ผลประโยชน์ ทบัซ้อน สามารถแยกแยะ 

ผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์

ส่วนรวมได้

3. จติบรกิาร 

(Service mind)

6. บรกิารรวดเรว็ ด้วยความเต็มใจ

ไม่เลือกปฏบัิติ

• ร้อยละ 80 ของผูม้ารบับรกิารมคีวาม 

พงึพอใจ ในกระบวนการให้บรกิาร

• มกีารด�าเนินกจิกรรมตามคูม่อื 

Service Mind อย่างน้อย 1 กจิกรรม

7. ใช้วาจาสภุาพ ยิม้แย้มแจ่มใส 

และเป็นมติรต่อผู้รบับรกิาร

• ร้อยละ 80 ของผูม้ารบับรกิารมคีวาม

พงึพอใจเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร

• มีการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการให้

บริการของเจ้าหน้าที่

ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารกรมศุลกากร
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กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานย่อยก�าหนดขึ้น เพื่อร่วมกัน
ฝึกฝนพฤตกิรรมทีด่ ีพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ โดยบคุลากรในหน่วยงานร่วมกนัคิด ออกแบบกิจกรรม 
ก�าหนดตวัชีว้ดั และลงมอืปฏบิตัร่ิวมกัน ประเมนิผลส�าเรจ็ร่วมกนั หน่วยงานย่อยอาจเลอืกกจิกรรม/
งานใดขึ้นมาฝึกส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ก็ได้ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ปัญหาที่ท�าให้
หน่วยงานไม่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้ เช่น

ตัวชี้วัดพฤติกรรมพึงประสงค์ ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์

• ร้อยละ 80 ของงานในหน้าที่ 
ส่งตรงตามเวลาที่ก�าหนด

• ส่งงานทีห่น่วยงานได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตั ิตรงตามเวลา
ที่ก�าหนด 
• จัดตั้งกลุ่มทบทวนขั้นตอนการจัดส่งรายงานที่ต้อง
ส่งเป็นประจ�าให้มีประสิทธิภาพ
• น�าผลการด�าเนินงานมาหารือและปรับปรุงข้อบกพร่อง
• รณรงค์ให้บุคลากรส่งงานในหน้าที่ตรงเวลา
• ติดตามและประเมินผล
• น�าผลการด�าเนินงานไปพิจารณาในระดับบุคคล

• หน่วยงานมีการด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
ของบุคลากร ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม / ปี

การก�าหนดแผนงาน/ท�ากิจกรรม (พัฒนางาน/
สันทนาการ)  ในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน 
ที่สามารถท�าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจและ
ความสามัคคีของบุคลากร เช่น 

• การประชุมมอบหมายนโยบายหน่วยงาน 
• การจัด KM ในหน่วยงาน 
• จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ 
• จัดอบรมธรรมะในหน่วยงาน 
• กีฬาสีในหน่วยงาน 
• กิจกรรม 5ส 
• Team Building 
• Morning Talk 
• ฯลฯ
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ตัวชี้วัดพฤติกรรมพึงประสงค์ ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์

• หน่วยงานมีการด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ ไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม / ปี

การก�าหนดแผนงาน/ท�ากิจกรรมในหน่วยงานหรือ
นอกหน่วยงานที่สามารถท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรมีความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ เช่น 

• หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต 
• หน่วยงานผ่านการตรวจตัดปีจากกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน/ส�านักงานศุลกากรภาค 
• การเข้าร่วมกิจกรรมของ ส�านักงาน ป.ป.ช. 
• ท�าสื่อเผยแพร่การต่อต้านการทุจริต 
• เผยแพร่คู่มือประชาชน 
• เผยแพร่เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
• ฯลฯ

• หน่วยงานมีการด�าเนินกิจกรรมด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
• จ�านวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
ไม่เกินร้อยละ 5 ของจ�านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมดของกรมศุลกากร

การก�าหนดแผนงาน/ท�ากิจกรรมในหน่วยงานหรือ
นอกหน่วยงานที่สามารถท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเป็นไปด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ เช่น

• ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
• ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านการปฏิบัติงาน 
• มีระบบสอนงาน (Coaching)
• ฯลฯ

• ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวมได้

• หน่วยงานมีการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ร่วมท�าแบบสอบถามเรียนรู้ประมวลจริยธรรม
ด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน

• หน่วยงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม / ปี

การก�าหนดแผนงาน/ท�ากิจกรรมในหน่วยงานหรือ
นอกหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถท�าให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้และเข้าใจได้ เช่น

• ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
• ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดย
ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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ตัวชี้วัดพฤติกรรมพึงประสงค์ ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์

• ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการมีความ
พึงพอใจในกระบวนการให้บริการ

• หน่วยงานท�าการส�ารวจความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิาร 
จากแบบสอบถาม จ�านวนไม่น้อยกว่า 40 ราย พร้อมทั้ง
สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 

• มีการด�าเนินกิจกรรมตามคู่มือ 
Service Mind อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

• การปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก ง่าย 
และรวดเร็ว
• การจัดท�าผังการให้บริการติดไว้ ณ จุดให้บริการ
• ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือในการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ
• ท�ากิจกรรม 5ส 
• ฯลฯ

• ร้อยละ 80 ของผู้มารับบริการมีความ
พึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

• ส�ารวจความพึงพอใจของผูม้ารบับรกิาร จากแบบสอบถาม
จ�านวนไม่น้อยกว่า 40 ราย พร้อมทั้งสรุปข้อมูลจาก
แบบสอบถาม

• มีกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่

การก�าหนดแผนงาน/ท�ากิจกรรมในหน่วยงานหรือ
นอกหน่วยงานที่เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตบริการ เช่น

• หน่วยงานมีการอบรม/จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ
อบรมเรื่อง Service Mind
• ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ 
• ฯลฯ

2. กำรประเมิน คัดเลือก และประกำศยกย่องส่วนรำชกำร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป กรมศุลกากรได้ก�าหนดให้มีการประเมินวัดระดับ
หน่วยงานคุณธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงนโยบายด้านศุลกากรคุณธรรมสู่การปฏิบัติในทุก 
ส่วนราชการของกรมศุลกากร โดยการประเมินตามเกณฑ์คณุธรรมเป้าหมายทีก่รมศลุกากรได้ก�าหนดไว้
เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง พัฒนายกระดับส่วนราชการสู่การเป็นส่วนราชการคุณธรรมต้นแบบ  
ซึ่งการประเมินและเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2559 – 2564) โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ก�าหนดแนวทางให้แต่ละภาคส่วนน�าไปปรับใช้ใน
การด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมตามบริบทท่ีแตกต่างกันของแต่ละองค์กร กรมศุลกากรจึงได้น�า
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หลักเกณฑ์การประเมินมาปรับใช้ในการด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมตามบริบทขององค์กร  
หลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานคุณธรรม ดังนี้

การประเมินหน่วยงาน
คุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

คะแนน

2 1 0

ประเมินระดับที่ 1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม (ข้อ 1 – 2) การประเมินกระบวนการพัฒนา

1) หน่วยงานมีการประชุม
เพื่อประกาศเจตนารมณ์
หรือข้อตกลงของผู้บริหาร
และสมาชิกในหน่วยงาน
ที่จะขับเคลื่อนให้เป็น
หน่วยงานคุณธรรมร่วมกัน

ผู้บริหารและสมาชิก
ในหน่วยงาน ตั้งแต่

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ประกาศ
เจตนารมณ์หรือ

ข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ผู้บริหารและสมาชิก
ในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 มีการประกาศ

เจตนารมณ์หรือ
ข้อตกลงร่วมกันเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ไม่มีการปฏิบัติ

2) หน่วยงานมีการด�าเนนิการ
ตามแนวทางของโครงการ 
“ศุลกากรคุณธรรม” เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม
เป้าหมายและมีการ
มอบหมายบุคลากรหรือ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารและสมาชิก
ในหน่วยงาน ตั้งแต่

ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีการ
ร่วมโครงการ “ศุลกากร

คุณธรรม” โดยท�ากิจกรรม
ตาม จริยปฏิบัติ อย่างน้อย 

5 - 7 กิจกรรม

ผู้บริหารและสมาชิก
ในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 มีการร่วม
โครงการ “ศุลกากร

คุณธรรม” โดยท�ากิจกรรม
ตามจริยปฏิบัติอย่างน้อย 

1 - 4 กิจกรรม

ไม่มีการปฏิบัติ

ประเมินระดับที่ ๒ หน่วยงานคุณธรรม (ข้อ 1 - 5) การประเมินกระบวนการและการด�าเนินงานตามแผน

3) หน่วยงานมีผลส�าเร็จ
ของการด�าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ “ศุลกากร
คุณธรรม” ที่ก�าหนดไว้

มีผลส�าเร็จของการด�าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
“ศุลกากรคุณธรรม” ที่
ก�าหนดไว้ อย่างน้อย 

5 - 7 กิจกรรม

มีผลส�าเร็จของการด�าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ
“ศุลกากรคุณธรรม”

ที่ก�าหนดไว้ อย่างน้อย 
1 - 4 กิจกรรม

ไม่มีการปฏิบัติ
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การประเมินหน่วยงาน
คุณธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน
รวม

คะแนน

2 1 0

4) หน่วยงานมีการจัดระบบ
ติดตาม รายงานประเมินผล
และจัดกิจกรรมรณรงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการ
ด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�าไปสู่คุณธรรม
เป้าหมาย

• มีการตดิตามประเมนิผล
และรายงานผลการ

ด�าเนนิงาน อย่างน้อย 
5 – 7 กิจกรรม

• มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ทุกระดับในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยมี

ผู้บริหารและสมาชิกใน
หน่วยงาน ตั้งแต่ร้อยละ 80 

ขึ้นไป ร่วมกิจกรรม

• มีการติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ด�าเนินงานอย่างน้อย 

1 - 4 กิจกรรม
• มีการจัดกิจกรรมรณรงค์

ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก
ทุกระดับในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยมี

ผู้บริหารและสมาชิกใน
หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ร่วมกิจกรรม

ไม่มีการปฏิบัติ

5) หน่วยงานมีกระบวนการ 
ยกย่อง เชิดชูโครงการ
กิจกรรมดีเด่น หรือบุคคล
ที่ท�าความดี ในการส่งเสริม
คุณธรรมเป้าหมาย
จนเป็นแบบอย่างได้ 

มีการประกาศยกย่อง เชิดชู
โครงการกิจกรรมดีเด่น
ในการส่งเสริมคุณธรรม

เป้าหมายจนเป็นแบบอย่าง

มีการประกาศยกย่องเชิดชู
บุคคลที่ท�าความดีจนเป็น

แบบอย่างได้

ไม่มีการปฏิบัติ

ประเมินระดับที่ ๓ หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ (ข้อ 1 - 7)
การประเมินกระบวนการ การด�าเนินงานตามแผนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง

6) หน่วยงานมีส่วนร่วมท�า
กิจกรรมศุลกากรคุณธรรม
กับชุมชนท้องถิ่น

หน่วยงานมีส่วนร่วม
ท�ากิจกรรมศุลกากร

คุณธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

ต่อปี 

หน่วยงานมีส่วนร่วม
ท�ากิจกรรมศุลกากร

คุณธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

ต่อปี

ไม่มีส่วนร่วม
ท�ากิจกรรม
ศุลกากร

คุณธรรมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

7) หน่วยงาน มีองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียน
ศุลกากรคุณธรรม จาก
กิจกรรมตามที่ก�าหนดไว้ 
ในจริยปฏิบัติ 
ทั้ง 7 กิจกรรม

หน่วยงานมีการถอด
บทเรียนจากกิจกรรมตามที่

ก�าหนดไว้ในจริยปฏิบัติ
อย่างน้อย 5 – 7 กิจกรรม

หน่วยงานมีการถอด
บทเรียนจากกิจกรรมตามที่

ก�าหนดไว้ในจริยปฏิบัติ
อย่างน้อย 1 - 4 กิจกรรม

หน่วยงานไม่มี
การถอดองค์

ความรู้

ศุลกากรคุณธรรมศุลกากรคุณธรรม 49



ระดับและเกณฑ์กำรประเมินผลคะแนน ดังนี้

ระดับที่ 1 หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม
• ด�าเนินการ 1 - 7 ข้อ และผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน 
  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 คะแนน

ระดับที่ 2 หน่วยงานคุณธรรม
• ด�าเนินการ 1 - 7 ข้อ และผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน 
  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

ระดับที่ 3 หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ
• ด�าเนินการ 1 - 7 ข้อ และผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าข้อละ 1 คะแนน 
  รวมแล้วไม่น้อยกว่า 7 คะแนน

3. วิธีกำรประเมินและคัดเลือกหน่วยงำนคุณธรรมในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

1. ชีแ้จงท�าความเข้าใจตวัชีว้ดั ในการกระบวนการประเมนิหน่วยงานคุณธรรมและตวัชีว้ดั
ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่ประจักษ์ เน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร

2. ประชาสมัพนัธ์และประสานทกุส่วนราชการให้ด�าเนินการพฒันาส่งเสรมิคณุธรรมภายใน
หน่วยงานและให้ส่วนราชการประเมนิตนเองตามเกณฑ์การประเมนิหน่วยงานคณุธรรมตามตัวชีว้ดั 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม ระดับหน่วยงานคุณธรรม และระดับ 
หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ 

3. ส่วนราชการประเมินตนเองจากแบบการประเมิน และจัดส่งผลการประเมินไปยัง 
คณะท�างานระดับกรม

4. คณะท�างานระดับกรม ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและจัดเรียงล�าดับหน่วยงาน
คุณธรรมทุกระดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อย

5. คณะท�างานระดับกรม น�าเสนอผลการประเมินหน่วยงานคุณธรรมต่อที่ประชุม 
คณะท�างาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมในแต่ละปีงบประมาณ 

6. ประกาศผลการประเมนิหน่วยงานคณุธรรมประจ�าปีงบประมาณ โดยจะมอบใบประกาศ
เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละปีงบประมาณ
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