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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที่ 12 หรอื HR Newsletter

Volume 12/2020 ฉบบันี้ จะน ำเสนอประเดน็ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำบุคลำกร 
และกำรประชำสมัพนัธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรจดัตัง้ส ำนกังำนศุลกำกรมำบตำพุด และส ำนกังำน
ศุลกำกรภำคที ่5 2) กำรบรรจุและแต่งตัง้ผูท้ีส่อบแขง่ขนัไดใ้นต ำแหน่งนกัวชิำกำรศุลกำกรปฏบิตักิำร 
3) กำรประชุมคณะกรรมกำรจรยิธรรมประจ ำกรมศุลกำกร และกำรเผยแพร่  “สำรพนัจรรยำ เล่ำสูก่นัฟัง”
ฉบบัเดือนธนัวำคม 2563 4) กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรสงักัดกรมศุลกำกรที่มีต่อกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปี
งบประมำณ 2563

กรมศุลกำกร ได้ด ำเนินกำรกำรจดัตัง้ส ำนักงำนศุลกำกรมำบตำพุด และส ำนักงำนศุลกำกรภำคท่ี 5
เพื่อรองรบัภำรกิจ และขบัเคลื่อนนโยบำยรฐัที่มุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมถึงกำรขยำยเศรษฐกิจและกำรลงทุนในด้ำนต่ำง ๆ และ
ส่วนบรหิำรงำนบุคคล กบท. ไดด้ ำเนินกำรบรรจุและแต่งตัง้ผู้ท่ีสอบแข่งขนัได้ในต ำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบติักำร 
จ ำนวน 110 รำย เมื่อวนัองัคำรที ่15 ธนัวำคม 2563 ณ หอ้งประชุมชัน้ 16 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร 

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจรยิธรรม ด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรจรยิธรรมประจ ำกรมศุลกำกร ครัง้ที ่
6/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธนัวำคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุมำนรำชธน ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร โดยมีศำสตรำจำรย์พิเศษ
วชิำ มหำคุณ เป็นประธำนในกำรประชุม รวมทัง้ได้เผยแพร่ “สำรพนัจรรยำ เล่ำสู่กนัฟัง” ฉบบัเดือนธันวำคม 2563 ในระบบ
Intranet และ Sandee Chatbot

กบท. ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกรสงักดักรมศุลกำกรท่ีมีต่อกำรบริหำรทรพัยำกร
บุคคล ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ผลกำรส ำรวจพบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดบัควำมพงึพอใจระบบบริหำรทรพัยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร
อยู่ทีค่่ำเฉล่ีย 4.10 อยู่ในระดบัควำมพึงพอใจมำก คิดเป็นรอ้ยละ 82

เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ หรืออยำกจะให้ กบท. น ำเสนอองค์ควำมรู้
ทีเ่กีย่วขอ้ง สำมำรถประสำนกบั กบท. ได้

นำงนันทฐิ์ตำ  ศิริคปุต ์                                                                             
ผอ.กบท. 

บรรณำธกิำรบรหิำร
นำงนันทฐิ์ตำ ศิริคปุต์

กองบรรณำธกิำร
คณะท ำงำนประชำสมัพนัธก์องบริหำรทรพัยำกรบคุคล

แบบประเมินควำมคิดเหน็
(HR Newsletter)

สารจากผ ูอ้ านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล

:http://hr.customs.go.th/

:https://www.youtube.com/watch?v=

JC63F2LHI&list=UUWu
JPNSyAXB4O9BPwJ2Z-dw

https://www.youtube.com/watch?v=6WJC63F2LHI&list=UUWu


การจัดตั้งส านักงานศุลกากรมาบตาพุด 
และส านักงานศุลกากรภาคที่ 5

ค ำส่ังกรมฯ ที่ 485/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ได้จัดตั้งส ำนักงำน
ศุลกำกรมำบตำพุด เพื่อรองรับภำรกิจ และขับเคล่ือนนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ด้ำนกำรขยำยเศรษฐกิจและกำรลงทุนตำมโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก (EEC) ให้บรรลุเป้ำหมำย และได้มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
โดยให้โอนงำนในภำรกิจด่ำนศุลกำกรมำบตำพุด พร้อมทั้งทรัพยำกรต่ำง ๆ ของด่ำน
ศุลกำกรมำบตำพุดมำก ำหนดไว้ที่ส ำนักงำนศุลกำกรมำบตำพุด

ค ำส่ังกรมฯ ที่ 486/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ได้จัดตั้งส ำนักงำน
ศุลกำกรภำคที่ 5 เพื่อก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของด่ำนศุลกำกรในก ำกับให้เป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล รองรับกำรขับเคล่ือนนโยบำยรัฐบำลในกำรจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษในบริเวณชำยแดน (Special Economic Zones: SEZs) กำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC)และกำรผลักดันให้
ประเทศไทยบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็น Trading & Service Nation และ Logistic Hub
โดยมีด่ำนศุลกำกรภำยในสังกัด ดังน้ี

ส านักงานศุลกากรมาบตาพุด

ส านักงานศุลกากรภาคที่ 5

• ด่ำนศุลกำกรบ้ำนดอน
• ด่ำนศุลกำกรเกำะสมุย
• ด่ำนศุลกำกรสิชล
• ด่ำนศุลกำกรนครศรีธรรมรำช
• ด่ำนศุลกำกรกระบี่
• ด่ำนศุลกำกรภูเก็ต
• ด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนภูเก็ต
• ด่ำนศุลกำกรกันตัง

กรมศุลกากรได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของกรมฯ ในการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล จ านวน 2 แห่ง คือ

กองบรหิารทรพัยากรบคุคล



กองบริหารทรพัยากรบคุคล

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล
ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้

ในต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
จ านวน 110 ราย เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

• Background Image Designed by Freepik



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

สารพันจรรยา เล่าสู่กันฟัง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เผยแพร่สารพัน

จรรยา เล่าสู่กันฟัง ประจ าเดือนธันวาคม 2563 ในระบบ Intranet และ Sandee Chatbot
รายละเอียดตาม link : https://drive.google.com/file/d/1ZPL5xHgFqw6KeyIL-Fcxr__M8C-
eIHTP/view?usp=sharing

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการ จริยธรรมประจ ากรม

ศุลกากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอนุมานราชธน                    
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน                      
รองอธิบดี นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดี พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรม
ศุลกากร เข้าร่วมประชุม โดยท่านประธานฯ ได้ เสนอแนะให้กรมศุลกากร เผยแพร่
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ให้บุคลากรกรมศุลกากรรับทราบ เพื่อเป็น
แนวทางในการรักษามาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมกันน้ี ให้กรมศุลกากร                        
ให้ความส าคัญในการป้องกันปัญหา การทุจริต และมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมและ                     
ความโปร่งใส ของกรมศุลกากร ต่อไป 

https://drive.google.com/file/d/1ZPL5xHgFqw6KeyIL-Fcxr__M8C-eIHTP/view?usp=sharing


กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การส ารวจความพึงพอใจของบคุลการสงักดักรมศลุกากรท่ีมีต่อ
การบริหารทรพัยากรบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองบริหารทรพัยากรบคุคลได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบคุลากรสงักดักรมศลุกากรท่ีมีต่อการ
บริหารทรพัยากรบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผา่นระบบอินทราเนตระหว่างวนัท่ี 16 -25 กนัยายน 2563

จ ำนวนบุคลำกรทีม่คีวำมพงึพอใจในระบบบรหิำรทรพัยำกรบุคคลไมน้่อยกว่ำรอ้ยละ
80 ของบุคลำกรกรมศุลกำกร ทัง้หมด

ตวัช้ีวดั

ขำ้รำชกำร พนกังำนรำชกำร ลกูจำ้งประจ ำ และลกูจำ้งชัว่ครำว สงักดักรมศุลกำกร 
จ ำนวน 4,379 รำย

ผูต้อบแบบส ารวจ 1. ดำ้นลกัษณะงำน
3. ดำ้นกำรสื่อสำร เสรมิสรำ้งแรงจงูใจ ค่ำตอบแทนและสวสัดกิำร

หวัข้อในการวดั 4 ด้าน

2. ดำ้นควำมกำ้วหน้ำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร

4. ดำ้นจรยิธรรมและวนิัย
ร้อยละของบคุลากรกรมศลุกากรท่ีมีความ
พึงพอใจในระบบบริหารทรพัยากรบคุคล

โดยภำพรวมบุคลำกรกรมศุลกำกรส่วนใหญ่มคีวำมพงึพอใจในระบบบรหิำรทรพัยำกรบุคคล คดิเป็นรอ้ยละ 84.86
โดยมคีวำมพงึพอใจ ด้านท่ี 1 ลกัษณะงาน มำกทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 89.20
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ด้านที่ 1 ลักษณะ
งาน

Category 2 Category 3 Category 4

ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในระบบบริหารทรพัยากรบคุคลของบคุลากรกรมศลุกากรในแต่ละด้าน

ค่ำเฉลีย่ระดบัควำมพงึพอใจระบบบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคลของบุคลำกรกรมศุลกำกร

อยูท่ีค่่าเฉล่ีย 4.10 อยูใ่นระดบัควำมพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ 82

พึงพอใจน้อย
1.75%

พึงพอใจ
ปานกลาง
13.39%

พึงพอใจมาก
84.86%

ด้านท่ี 1
89.20%

ด้านท่ี 2
73.49%

ด้านท่ี 3
85.30%

ด้านท่ี 4
87.95%

ร้อยละของบคุลากรส่วนใหญ่ท่ีมีความพึงพอใจ
มากในระบบบริหารทรพัยากรบคุคลในแต่ละด้าน

ดำ้นที ่1
ลกัษณะงำน

ดำ้นที ่2
ควำมกำ้วหน้ำ
ในกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำร

ดำ้นที ่3
กำรสือ่สำร 
เสรมิสรำ้ง 

ค่ำตอบแทนและ
สวสัดกิำร

ดำ้นที ่4
จรยิธรรม
และวนิยั

ภำพรวม


