
แนวทางการส่งเสริมจริยธรรม การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
“โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” 

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่ ง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  จึงได้ก าหนดให้มี “โครงการปลุกจิตส านึกด้าน
จริ ยธรรมและธรรมาภิบ าล  เ พ่ื อการป้ อ งกั นการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ช อบในภาครั ฐ ” เ พ่ื อ เป็ น 
การปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม การหล่อหลอมความรู้สึกในความรัก ความผูกพันใน
ผลประโยชน์ของชาติ  ส่ ง เสริมและปลูกฝั ง ให้บุ คลากรประพฤติปฏิบั ติ ตนตามหลักศาสนาที่ ดี งาม 
โดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการดังน ี้ 

 

 

 

 

 

 

               1. โครงการความดีที่ฝากไว้            2. โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และค าสอน 

 

 
 

 

 
 

                                       3. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ    
 

 

 

 

 

 

 

 
         4. โครงการคิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้      5. โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบท 
                                                                  ในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจน์  
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5.3.7 โครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 

1.1 แผนระดับท่ี 1  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต                

1.2 แผนระดับท่ี 2 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

1.2 แผนระดับท่ี 2 
แผนการปฏิรูปประเทศ : .  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ด้านการป้องปราม 

กลยุทธ์ที่ 1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 
- ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 :  -  

แผนความม่ันคงแห่งชาติ : - 

1.3 แผนระดับท่ี 3 
 ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล :  - 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :  - 
 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง : - 
 
 
 
 
 



 

308 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป 

หน่วยงานรับผิดชอบ:  กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

2.1 ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
1)  ภายใต้แผนงาน :   - 

 2) ลักษณะโครงการ :  โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 3) วิธีการด าเนินงาน :   ด าเนินการเอง  จัดจ้าง  ทั้งด าเนินการเองและจัดจ้าง 
 4) รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)              - ไม่มี - 

2.2 ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-นามสกุล :  นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                               
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  100442@customs.go.th                                                                                            
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   -  
โทรศัพท ์:  0 2667 7000 ต่อ 20-7094                                                                                      
โทรสาร :   0 2667 6292                                                                                       

.2.3 ผู้ประสานงานหลัก 
ชื่อ-นามสกุล : . นายวิสูตร  สงิห์สง่า                                                             . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน) :  106018@customs.go.th                                       . 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ส ารอง) :   - 
โทรศัพท์ : .0 2667 7000 ต่อ 20-7788                                                                                                          
โทรสาร : ..0 2667 6919                                                                                        

 
ส่วนที่ 3 รายละเอียด 

3.1 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 วันที่เริ่มต้นโครงการ :  ตุลาคม   2561             

วันที่สิ้นสุดโครงการ :   กันยายน 2565                                              .          

3.2 รายละเอียดโครงการ 
 1) หลักการและเหตุผล :  

ค าสั่ งคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่  69/2557 ล งวันที่  18 มิ ถุ นายน 2557  
เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption C.C. 
2003) (UNCAC 2003) ประกอบกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทย
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ได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  

 กรมศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นประตูการค้า เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างาน เพ่ือเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาและลดต้นทุน โดยด าเนินการ
ควบคู่กับปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส ตามกรอบวินัยข้าราชการและประมวลจริยธรรม 
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้ก าหนดให้
ส่วนราชการมีหน้าที่ในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม 
คุณภาพชีวิตและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ   

 กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ก าหนดให้มี “โครงการ
ปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ” เพ่ือเป็นการปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และการหล่อหลอม
ความรู้สึกในความรักความผูกพันในผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีโครงการย่อย ดังนี้  

- โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้  
- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
- โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรมและค าสอน 
- โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลา

ไปประกอบพิธีฮัจย์ 
- โครงการความดีที่ฝากไว้ 

2) วัตถุประสงค์ : 
- เพ่ือเสริมสร้างและปลุกจิตส านึกให้บุคลากรของกรมศุลกากรปฏิบัติราชการและปฏิบัติตน 

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ  
- เพ่ือให้บุคลากรของศุลกากรมีการประเมินตนเอง ( Integrity Self-Assessment) เป็นระยะ 

ที่มีการตรวจสอบและประเมินด้านสมรรถภาพและการบริการที่ เหมาะสม เพ่ือช่วยเสริมสร้าง
มาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าที่ท่ีดีและเป็นมืออาชีพ 

- เพ่ือให้บุคลากรน้อมน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

- เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และสืบสานพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส และยึดเป็นหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- เพ่ือเผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นหลักในการท างานของข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการให้ได้รับการถ่ายทอดและส่งต่อไปยังบุคลากรของกรมศุลกากรที่ยังคงปฏิบัติราชการต่อไป 
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3) เป้าหมาย 
  ก. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) :   

เพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย
และความถูกต้อง ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้
กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะน าไปสู่การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

  ข. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :  
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากร ได้รับการพัฒนาจิตใจตามหลัก
จริยธรรมทางศาสนาตามความเชื่อและปรัชญาที่ดีงาม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
รักษาวินัย และความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง 

  ค. ผลที่คาดว่าจะเกิด :  
- บุคลากรของกรมศุลกากร สามารถน้อมน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกรมฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม 

  ง. ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
   ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ/ 5 ระดับ 
   - รายงานประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ก าหนดระดับคะแนนเป็น  1 - 5 พิจารณาจากความคืบหน้าของกิจกรรม  หรือขั้นตอน 
ด าเนินการตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับประสิทธิภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

  ระดับคะแนน ความคืบหน้าของกิจกรรม/เป้าหมาย 

1 ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินโครงการและแจ้งเวียน 
ให้ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากรทราบตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย 
4 มีการสรุป วิเคราะห์ กิจกรรมโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5 ประเมินผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ 

  จ. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการส่งออก - น าเข้าสินค้า/ประชาชน 

 4) พื้นที่ด าเนินการ 
 ก. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประเทศ    ภูมิภาค/กลุ่มจังหวัด    จังหวัด    อ าเภอ    ต าบล    หมู่บ้าน 
       อ่ืนๆ        
 ข. ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการ : ส่วนราชการทุกแห่งของกรมศุลกากร 
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ส่วนที่ 4 กิจกรรม / แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
ปลุกจิตส านึกด้านจริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

            

2. ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินโครงการและ
แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการสังกัด
กรมศุลกากรทราบตามระยะเวลา 
ในการจัดกิจกรรม 
 

            

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย 
 - โครงการ คิดดี ท าดี ศุลกากรท าได้ 

   - โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัน 
ธรรมสวนะ 

 - โครงการพระบรมราโชวาท  
คติธรรมและค าสอน 

- โครงการสนับสนุนบุคลากร 
ที่ขออนุญาตลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือขออนุญาต
ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

- โครงการความดีที่ฝากไว้ 

            

4. สรุป วิเคราะห์ กิจกรรมโครงการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

            

5.ประเมินผลการด าเนินโครงการ
เสนอกรมฯ 
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ส่วนที่ 5 งบประมาณ 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 75,000 บาท 
แหล่งเงิน 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน -  
    ก. งบประมาณท่ีหน่วยงานขอ
โดยตรง 

  

    ข. งบประมาณท่ีขอผ่าน
หน่วยงานอื่น 

 ระบุหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
งบประมาณ 

2. เงินรายได้ของหน่วยงาน 75,000  
3. เงินกู้ -  
4. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน -  

_______________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


