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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที่ 11 หรอื HR Newsletter

Volume 11/2020 ฉบบันี้ จะน ำเสนอประเดน็ที่มเีนื้อหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำ
บุคลำกร และกำรประชำสมัพนัธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรจำ้งลกูจำ้งชัว่ครำวจำกเงนินอกงบประมำณ
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 2) กำรรบัรำยงำนตวัขำ้รำชกำรต ำแหน่งนกัวชิำกำรศุลกำกรปฏบิตักิำร 
3) กำรสอบวดัควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นศุลกำกรและดำ้นกำรบรหิำร (CK Test) 4) ผลส ำรวจควำมพงึพอใจ
ของบุคลำกรสงักดักรมศุลกำกรที่มีต่อกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 5) กำรเผยแพร่ “สำรพนัจรรยำ 
เล่ำสู่กนัฟัง” ฉบบัเดอืนพฤศจกิำยน 2563 และสรุปผลกำรด ำเนินกจิกรรมตำม “โครงกำรศุลกำกรจติอำสำ เพื่อสงัคมที่ยัง่ยืน โปร่งใส 
เป็นธรรม” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 6) กำรประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมดิหรอืคุกคำมทำงเพศ
ในกำรท ำงำนและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือ คุกคำมทำงเพศในกำรท ำงำน (SEXUAL
HARASSMENT) 7) กำรจดัท ำ “หลกัสตูรมำตรฐำนดำ้นพธิกีำรศุลกำกร” (STANDARD TRAINING ON CUSTOMS PROCEDURES)

กรมศุลกำกร ไดข้อท ำควำมตกลงกบักรมบญัชกีลำงเกีย่วกบักำรจ้ำงลูกจำ้งชัว่ครำวจำกเงนินอกงบประมำณ
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยได้รบักำรอนุมตัิการจ้างลูกจ้างชัว่คราวจากเงินนอกงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ ำนวน 875 อตัรำ และส่วนบรหิำรงำนบุคคล กบท. ได้ด ำเนินการรบัรายงานตวัข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ปฏิบติัการ จ ำนวน 111 รำย เมื่อวนัศุกรท์ี ่13 พฤศจกิำยน 2563 ณ หอ้งประชุมชัน้ 16 อำคำร 120 ปี และไดด้ ำเนินการสอบวดั
ความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (CK Test) ให้กบัข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
ของกรมศุลกำกร เมื่อวนัอำทติยท์ี ่15 พฤศจกิำยน 2563 ณ หอประชุมรกัตะกนิษฐ มหำวทิยำลยัสวนดุสติ 

กบท. ไดด้ าเนินการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรสงักดักรมศุลกากรท่ีมีต่อการบริหารทรพัยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลกำรส ำรวจพบว่ำ บุคลำกรกรมศุลกำกรมีความพึงพอใจในระบบบริหารทรพัยากรบุคคล
ในระดบัพึงพอใจมาก คดิเป็นรอ้ยละ 82.03

กบท. ไดเ้ผยแพร่ “สารพนัจรรยา เล่าสู่กนัฟัง” ฉบบัเดือนพฤศจิกายน 2563 ในระบบ Intranet และ Sandee
Chatbot รวมทัง้ไดส้รปุผลการด าเนินกิจกรรมตาม “โครงการศลุกากรจิตอาสา เพื่อสงัคมท่ียัง่ยืน โปร่งใส เป็นธรรม” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมศุลกำกร ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานและแนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรอืคกุคามทางเพศในการท างาน (SEXUAL HARASSMENT) 
ณ วนัที่ 16 กนัยำยน 2563 โดยน ำเสนอแนวทำงป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ มำตรกำรคุม้ครอง และช่องทำงกำรรบัเรื่องร้องทุกข์

กำรพัฒนำบุคลำกร กรมศุลกำกร ได้น ำ “หลักสูตรมาตรฐานด้านพิธีการศุลกากร” (STANDARD
TRAINING ON CUSTOMS PROCEDURES) ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรฝึกอบรมหลักสูตรข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

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

นางนันทฐิ์ตา  ศิริคปุต ์                                                                             
ผอ.กบท. 

บรรณำธกิำรบรหิำร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณำธกิำร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(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


ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง กบท. ได้ขอท าความตกลงการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมศุลกากร จ านวน 
875 อัตรา กับกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่  กค0420/50348                           
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 อนุมัติการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราวของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 875 อัตรา

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองบริหารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot



กองบริหารทรพัยากรบคุคล

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการรับรายงานตัวข้าราชการ 
ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จ านวน 111 ราย 

เม่ือวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 
โดยจะบรรจุเข้ารับราชการ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

• Background Image Designed by Freepik

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
ได้ทางเว็บไซต์ กบท. กรมศุลกากร hr.customs.go.th

หัวข้อ “การข้ึนบัญชีและการยกเลกิบญัชี”



กองบริหารทรพัยากรบคุคล

ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (CK Test) ให้กับข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ ของกรมศุลกากร เม่ือวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

• Background Image Designed by Freepik

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
ของกรมศุลกากร ได้ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th

หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

http://www.customs.go.th/


กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรสังกัดกรมศุลกากรที่มีต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองบริหารทรัพยากรบคุคล ได้ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของบคุลากรสังกัดกรมศุลกากรที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางระบบอนิทราเนต ระหว่างวันที่ 16 – 25 กันยายน 2563

ตัวช้ีวัด : จ านวนบคุลากรที่มีความพึงพอใจในระบบบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของบุคลากร
กรมศุลกากรทั้งหมด 
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ข้าราชการ พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมศุลกากร 
จ านวน 4,379 ราย

หัวข้อในการวัด 4 ด้าน
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านความกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ที่ราชการ
- ด้านการสื่อสาร เสริมสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน

และสวัสดิการ
- ด้านจริยธรรมและวินยั

หัวข้อ

ระดับ

ความพึงพอใจโดยรวม 

(ค่าเฉลี่ย)

ประเด็นที่บุคลากรส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจ

ด้านลักษณะงาน พึงพอใจมาก

ร้อยละ 83

งานของท่านไดส้นบัสนนุให้ภารกิจของกรมศุลกากร

บรรลุผลสัมฤทธิ์

ความก้าวหน้า

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

พึงพอใจมาก

ร้อยละ 77.2

กรมศุลกากรมีเครื่องมือที่สนบัสนนุการเรยีนรู้

และพัฒนาบคุลากร เช่น ระบบ e-learning  

LINE Live และระบบ KM เป็นต้น

ด้านการสื่อสาร เสริมสร้าง

แรงจูงใจ ค่าตอบแทน และ

สวัสดิการ

พึงพอใจมาก

ร้อยละ 82.6

กรมศุลกากร มีช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพนัธ์

ด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคลอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม เช่น ระบบ Intranet ระบบ Internet 

website ของ กบท. (http://hr.customs.go.th/) 

HR Chatbot และ HR Newsletter เป็นต้น
ด้านจริยธรรมและวินยั พึงพอใจมากที่สุด

ร้อยละ 84.8

ข้อพึงปฏิบัติ และข้อไม่พึงปฏิบติั ตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ

กรมศุลกากรมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถ

ปฏิบัติตามได้

บุคลากรกรมศุลกากรมีความพงึพอใจในระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลในระดบั พึงพอใจมาก
คิดเป็นรอ้ยละ 82.03



  
 

 

 

 
 
 

1. สารพันจรรยา เล่าสู่กันฟัง ฉบับเดือนพฤศจกิายน 2563 

กลุ ่มคุ ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ได้เผยแพร่สารพันจรรยา เล่าสู่กันฟัง 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 ในระบบ Intranet 

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

https://drive.google.com/file/d/1PqBp6zutKY9ZlB

gWr9HybYFkAFrBc9bN/view?usp=sharing 

 
 

2. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตาม “โครงการศุลกากร 

จิตอาสา เพ่ือสังคมท่ียั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” 

ตามที ่กรมศุลกากร ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์  

การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร 

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

เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

“สร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบ” กลยุทธ์ที่ 1.2 ปลูกฝัง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่พลเมืองที่ดี 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

และหน้าที่พลเมืองที่ดี  ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร 

สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี ควบคู่กับ

การสอดแทรกความรู้ศุลกากรและภารกิจงานของกรมศุลกากร 

ให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด มุ่งหวังปรับภาพลักษณ์ 

สร้างการรับรู้และความเข้าใจในงานศุลกากรให้ประชาชน

รับรู้และเข้าใจในงานศุลกากรมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้กรมศุลกากร 

มีบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานสอดคล้อง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ด า เนินการจัดท า  Infographic 
เพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการด าเนินกิจกรรม 
จิตอาสา พร้อมมีหนังสือ แจ้งให้ทุกส่วนราชการสังกัด 
กรมศุลกากรด าเนินกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการดังกล่าว 

 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ 
“ศุลกากรจิตอาสา เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้ 

    กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
 

https://drive.google.com/file/d/1PqBp6zutKY9ZlBgWr9HybYFkAFrBc9bN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqBp6zutKY9ZlBgWr9HybYFkAFrBc9bN/view?usp=sharing


  
 

 

 

 

 

ส่วนราชการระดับกอง  ส านักงาน กลุ ่ม  ศูนย์ 
และด่านศุลกากรทุกแห่ง  จ านวน 73 หน่วยงาน 
มีการด า เน ินกิจกรรม  จ ิตอาสาครบทุกหน่วยงาน 
โดยมีการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 110 กิจกรรม 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1) การด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่โรงพยาบาล
และชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 37 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 34 จากกิจกรรมทั้งหมด 

2) การด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่โรงเรียน ชุมชน 
และมูลนิธิ จ านวน 35 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 32 
จากกิจกรรมทั้งหมด 

3) การด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่วัดต่าง  ๆจ านวน 5 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 4 จากกิจกรรมทั้งหมด 

4) การด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
จ านวน 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19 จากกิจกรรมทั้งหมด 

5) การด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ภายในหน่วยงานของ
ตนเอง จ านวน 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 11 จากกิจกรรม
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 










