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พบกับ HR Newsletter อีกครัง้ นะคะ สำหรับฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 11 หรือ HR Newsletter
Volume 11/2020 ฉบับนี้ จะนำเสนอประเด็นที่มเี นื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำ
บุคลำกร และกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรจ้ำงลูกจ้ำงชัวครำวจำกเงิ
่
นนอกงบประมำณ
ของปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 2) กำรรับรำยงำนตัวข้ำรำชกำรตำแหน่งนักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบตั กิ ำร
3) กำรสอบวัดควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนศุลกำกรและด้ำนกำรบริหำร (CK Test) 4) ผลสำรวจควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรสังกัดกรมศุลกำกรที่มีต่อกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 5) กำรเผยแพร่ “สำรพันจรรยำ
เล่ำสู่กนั ฟั ง” ฉบับเดือนพฤศจิกำยน 2563 และสรุปผลกำรดำเนินกิจกรรมตำม “โครงกำรศุลกำกรจิตอำสำ เพื่อสังคมที่ย งั ่ ยืน โปร่งใส
เป็ นธรรม” ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 6) กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
ในกำรท ำงำนและแนวปฏิ บ ัติ เ พื่อ ป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หำกำรล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คำมทำงเพศในกำรท ำงำน (SEXUAL
HARASSMENT) 7) กำรจัดทำ “หลักสูตรมำตรฐำนด้ำนพิธกี ำรศุลกำกร” (STANDARD TRAINING ON CUSTOMS PROCEDURES)
กรมศุลกำกร ได้ขอทำควำมตกลงกับกรมบัญชีกลำงเกีย่ วกับกำรจ้ำงลูกจ้ำงชัวครำวจำกเงิ
่
นนอกงบประมำณ
ของปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยได้รบั กำรอนุ มตั ิการจ้างลูกจ้างชัวคราวจากเงิ
่
นนอกงบประมาณของปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวน 875 อัตรำ และส่วนบริหำรงำนบุคคล กบท. ได้ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการตาแหน่ งนักวิ ชาการศุลกากร
ปฏิ บตั ิ การ จำนวน 111 รำย เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมชัน้ 16 อำคำร 120 ปี และได้ดำเนินการสอบวัด
ความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริ ห าร (CK Test) ให้กบั ข้ำ รำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร
ของกรมศุลกำกร เมื่อวันอำทิตย์ท่ี 15 พฤศจิกำยน 2563 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยสวนดุสติ
กบท. ได้ดาเนิ นการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรที่ มีต่อการบริ หารทรัพยากร
บุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลกำรสำรวจพบว่ำ บุคลำกรกรมศุลกำกรมีความพึงพอใจในระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 82.03
กบท. ได้เผยแพร่ “สารพันจรรยา เล่าสู่กนั ฟั ง” ฉบับเดือนพฤศจิ กายน 2563 ในระบบ Intranet และ Sandee
Chatbot รวมทัง้ ได้สรุปผลการดาเนิ นกิ จกรรมตาม “โครงการศุลกากรจิ ตอาสา เพื่อสังคมที่ ยงยื
ั ่ น โปร่งใส เป็ นธรรม” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมศุลกำกร ได้ประกาศเจตนารมณ์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการล่วงละเมิ ดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางานและแนวปฏิ บตั ิ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิ ดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (SEXUAL HARASSMENT)
ณ วันที่ 16 กันยำยน 2563 โดยนำเสนอแนวทำงป้ องกันและแก้ไขปั ญหำ มำตรกำรคุม้ ครอง และช่องทำงกำรรับเรื่องร้องทุกข์
กำรพัฒ นำบุ ค ลำกร กรมศุ ล กำกร ได้ น ำ “หลัก สู ต รมาตรฐานด้ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร” (STANDARD
TRAINING ON CUSTOMS PROCEDURES) ไปใช้เป็ นแนวทำงในกำรฝึ กอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรบรรจุ ใหม่ รุ่ นที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
เช่ นเคยค่ ะ ท่ ำนใดสนใจหรื อมี บทควำมดี ๆ ที่จะเผยแพร่ ในสื่อต่ ำง ๆ หรื ออยำกจะให้ กบท. น ำเสนอองค์ ควำมรู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

แบบประเมิ นความคิ ดเห็น
(HR Newsletter)
บรรณำธิกำรบริหำร
นางนันท์ฐิตา ศิ ริคปุ ต์

นางนันท์ฐิตา ศิ ริคปุ ต์
ผอ.กบท.
กองบรรณำธิกำร
คณะทางานประชาสัมพันธ์กองบริ หารทรัพยากรบุคคล

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

:https://www.youtube.com/wat
JC63F2LHI&list=UUWu

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง กบท. ได้ขอทาความตกลงการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมศุลกากร จานวน
875 อั ต รา กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง และกรมบั ญ ชี ก ลางได้ มี ห นั ง สื อ ที่ กค0420/50348
ลงวั น ที่ 7 ตุล าคม 2563 อนุ มัติ การจ้ าง ลูก จ้า งชั่ ว คราวชั่ ว คราวของปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 875 อัตรา

HR Chatbot

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล
ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล ได้ดาเนินการรับรายงานตัวข้าราชการ
ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จานวน 111 ราย
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
โดยจะบรรจุเข้ารับราชการ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
ได้ทางเว็บไซต์ กบท. กรมศุลกากร hr.customs.go.th
หัวข้อ “การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี”

• Background Image Designed by Freepik

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล
ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ได้ดาเนินการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (CK Test) ให้กับข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ ของกรมศุลกากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
ของกรมศุลกากร ได้ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

• Background Image Designed by Freepik

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล
การสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรที่มีต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางระบบอินทราเนต ระหว่างวันที่ 16 – 25 กันยายน 2563

ตัวชี้วัด : จานวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจในระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากร
กรมศุลกากรทั้งหมด
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมศุลกากร
จานวน 4,379 ราย

หัวข้อ
ด้านลักษณะงาน

ระดับ
ความพึงพอใจโดยรวม
(ค่าเฉลี่ย)
พึงพอใจมาก
ร้อยละ 83

ความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

พึงพอใจมาก
ร้อยละ 77.2

ด้านการสื่อสาร เสริมสร้าง
แรงจูงใจ ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ

พึงพอใจมาก
ร้อยละ 82.6

ด้านจริยธรรมและวินยั

พึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 84.8

บุคลากรกรมศุลกากรมีความพึงพอใจในระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดับ พึงพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 82.03

หัวข้อในการวัด 4 ด้าน
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
- ด้านการสื่อสาร เสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ
- ด้านจริยธรรมและวินยั

ประเด็นที่บุคลากรส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจ
งานของท่านได้สนับสนุนให้ภารกิจของกรมศุลกากร
บรรลุผลสัมฤทธิ์
กรมศุลกากรมีเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนรู้
และพัฒนาบุคลากร เช่น ระบบ e-learning
LINE Live และระบบ KM เป็นต้น
กรมศุลกากร มีช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เช่น ระบบ Intranet ระบบ Internet
website ของ กบท. (http://hr.customs.go.th/)
HR Chatbot และ HR Newsletter เป็นต้น
ข้อพึงปฏิบัติ และข้อไม่พึงปฏิบตั ิ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากรมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถ
ปฏิบัติตามได้

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
1. สารพันจรรยา เล่าสู่กันฟัง ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563

2. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตาม “โครงการศุลกากร

กลุ ่ม คุ้ม ครองและส่ง เสริ ม จริย ธรรม กองบริห าร

จิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม”

ทรัพยากรบุ คคล ได้เผยแพร่ ส ารพัน จรรยา เล่ าสู่ กันฟัง

ตามที ่ก รมศุ ล กากร ได้อ นุม ัต ิ แ ผนยุ ท ธศาสตร์

ประจ าเดือ นพฤศจิก ายน 2563 ในระบบ Intranet

การขับ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ของกรมศุล กากร

แ ล ะ Sandee Chatbot ร า ย ล ะ เ อีย ด ต า ม link :

(พ.ศ. 2562 - 2565) โดยได้บรรจุโครงการ “ศุลกากรจิตอาสา

https://drive.google.com/file/d/1PqBp6zutKY9ZlB
gWr9HybYFkAFrBc9bN/view?usp=sharing

เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
“สร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบ” กลยุทธ์ที่ 1.2 ปลูกฝัง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่พลเมืองที่ดี
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสั งคม
และหน้ า ที่ พ ลเมื อ งที่ ดี ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ก รมศุ ล กากร
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี ควบคู่กับ
การสอดแทรกความรู้ศุลกากรและภารกิจงานของกรมศุลกากร
ให้ เ ข้ า ถึ ง ประชาชนมากที่ สุ ด มุ่ ง หวั ง ปรั บ ภาพลั ก ษณ์
สร้างการรับรู้และความเข้าใจในงานศุลกากรให้ประชาชน
รับรู้และเข้าใจในงานศุลกากรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้กรมศุลกากร
มีบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
กลุ่ม คุ้ม ครองและส่ง เสริ ม จริ ย ธรรม กองบริ ห าร
ทรัพ ยากรบุค คล ได้ด าเนิน การจัด ท า Infographic
เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการดาเนินกิจกรรม
จิ ต อาสา พร้ อ มมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการสั งกัด
กรมศุลกากรดาเนินกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการดังกล่าว
สรุปผลการดาเนินกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ
“ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

ส่ว นราชการระดับ กอง ส านัก งาน กลุ ่ม ศูน ย์
และด่า นศุล กากรทุก แห่ง จ านวน 73 หน่ว ยงาน
มีก ารด าเนิน กิจ กรรม จิต อาสาครบทุก หน่ว ยงาน
โดยมี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม รวมทั้ ง สิ้ น 110 กิ จ กรรม
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) การดาเนิน กิจ กรรมจิ ตอาสา ให้แก่โรงพยาบาล
และชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 37 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 34 จากกิจกรรมทั้งหมด
2) การดาเนินกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่โรงเรียน ชุมชน
และมูล นิธิ จานวน 35 กิจ กรรม คิด เป็น ร้อ ยละ 32
จากกิจกรรมทั้งหมด
3) การดาเนินกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่วัดต่าง ๆ จานวน 5
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4 จากกิจกรรมทั้งหมด
4) การดาเนินกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
จานวน 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19 จากกิจกรรมทั้งหมด
5) การดาเนินกิจกรรมจิตอาสา ภายในหน่วยงานของ
ตนเอง จานวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 11 จากกิจกรรม
ทั้งหมด

