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กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการน าจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรมศุลกากร



 

แนวทางการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของกรมศุลกากร 

 

          ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มุ่งเน้นความส าคัญในการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เพ่ือจูงใจ  
ให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ประกอบกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - 2565) มีเป้าหมายในการจัดระบบบุคลากรภาครัฐ 
ให้มีมาตรฐานกลางเพ่ือสรรหาและรักษาไว้ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
อย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 

          การน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร เป็นไปตามมติ  
ของคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และนโยบายของอธิบดีกรมศุลกากร 
ที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร  
ตามแนวทางของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ. เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
กรมศุลกากร จึงได้จดัท าแนวทางการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร โดยได้มี
การออกค าสั่งกรมศุลกากร ที่ 47/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษา และก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม 
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 มีอ านาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                    1. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ การน าจริยธรรม  ไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร ตามแนวทางของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงาน ก.พ.  

                    2. ก าหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของกรมศุลกากร 

                    3. จัดท าแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติในการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของกรมศุลกากร เสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากรเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอกรมศุลกากร 
พิจารณาอนุมัต ิ

ความหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

         การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ 
ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งสนใจ
พัฒนาธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์กรเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ในการท างาน  
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         จริยธรรม หมายถึง หลักส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือน
โครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ 

          กรมศุลกากร ได้ก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                    การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ  

              1. จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานโดยรวมของการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยมีการน าข้อสอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) ส าหรับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ตลอดจนได้น าไปใช้ในการประเมินความ รู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของพนักงานราชการ และใช้ในการสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้
ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ของลูกจ้างชั่วคราว 

  2. จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์บุคลากรทุกประเภท โดยก าหนดให้มีข้อค าถามกลางส าหรับ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ อาทิเช่น 

                          2.1 ค าถามในประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร 

                          2.2 ค าถามท่ีให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แสดงเป้าหมาย และอุดมการณ์ในชีวิต  

                          2.3 ค าถามเก่ียวกับความต้องการเข้ารับราชการ และทัศนคติต่อการรับราชการ 

                       3. มีการก าหนดองค์ประกอบเกี ่ยวกับสมรรถนะหลักของข้าราชการ ด้านการยึดมั ่น  
ในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ ทัศนคติ และแรงจูงใจ  
ในการท างาน อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นการประเมินคุณลักษณะ 
เชิงจริยธรรมประกอบการสัมภาษณ์  

  4. มีการด าเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแก่บุคลากรที่จะเข้ารับราชการ  
โดยการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา  
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หลังจากที่ได้ผ่านขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรเรียบร้อยแล้ว  
ก่อนการบรรจุแต่งตั้ง  

การทดลองปฏิบัติราชการ 

 1. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการของผู ้ได้ร ับการบรรจุและแต่งตั ้ง  
เป็นข้าราชการ โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยการบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผู้บังคับบัญชา  ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผลการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีมาประกอบการประเมิน รวมถึงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี  
โดยใช้กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
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   1.1 การปฐมนิเทศเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรม 
ของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

  1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผน  
ของทางราชการ 

  1.3 การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี 

                      2. มีการก าหนดรายละเอียดของการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยความสามารถในการเรียนรู้งาน 
ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ และความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย และในส่วนของ
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วยความประพฤติ ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และการรักษาวินัย โดยมีคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพฤติกรรม  
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทีม่ีสัดส่วนเท่ากัน และผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องได้คะแนนในแต่ละส่วน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553 

 3. จัดให้มีการส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการใหม่ที่ปฏิบัติราชการครบ ๑ ปี เกี่ยวกับบรรยากาศ  
ในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร ดังนี้ 

  3.1 การส ารวจปัจจัยที ่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที ่มีต่อองค์กร   
รวมถึงการประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร โดยมีชุดค าถามเพ่ือประเมินปัจจัย
ที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร เกี่ยวกับบรรยากาศในการท างานและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในองค์กร 

  3.2 มีการปรับปรุงแบบส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากร 
ที่มีต่อองค์กร รวมถึงการประเมินความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร ในส่วนของข้อค าถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเพ่ิมตัวเลือกในการตอบเกี่ยวกับอายุราชการ “๑ - ๒ ปี” เพ่ือเป็นการส ารวจความคิดเห็น 
ของข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้ปฏิบัติราชการครบ ๑ ปี เกี่ยวกับบรรยากาศในการท างาน และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
ในองค์กร และเสนอผลการส ารวจให้กรมศุลกากรรับทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ สังกัดกรมศุลกากร
รับทราบผลส ารวจ 

                   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

                    1. จัดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมในแต่ละระดับต าแหน่ง ตามหนังสือเวียน
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งก าหนดให้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
จากสมรรถนะหลักตามที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนด ให้ “การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)” เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักที่ทุกส่วนราชการต้องประเมิน และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการพัฒนาระบบราชการให้เข้าสู่ยุค ๔.๐ ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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                    2. สร้างระบบการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา ในทุกระดับสายการบังคับบัญชาในด้านประสิทธิภาพ 
การท างานและด้านพฤติกรรมและจริยธรรม โดยให้ประเมินผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นและรวบรวม  
ผลการประเมินไว้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป  

                  การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

                   1. ก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะหัวหน้าฝ่าย จะต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs 
Knowledge Test : CK Test) โดยมีการน าประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ  
กรมศุลกากร ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อค าถามในการทดสอบความรู้ด้านการบริหาร 

                   2. มีการศึกษาแนวทางหรือแผนงาน ในการเพ่ิมเติมหัวข้อเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและประวัติในการด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเขียนวิสัยทัศน์ เพ่ือใช้ประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เป็นประจ าทุกปี  

                   การพัฒนาข้าราชการ 

                    1. จัดให้มีโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการแก่บุคลากรกรมศุลกากร 
เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดี สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

                    2. จัดให้มีการก าหนดหัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ บรรจุลงใน
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) ของกรมศุลกากร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก าหนด เป็นเงื่อนไขในการพิจารณา 
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรกรมศุลกากรได้ตระหนักถึง 
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

 3. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านธรรมะ ส าหรับบุคลากรกรมศุลกากร เพ่ือน้อมน าหลักธรรมะ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

   

 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 


