ปที่ 20
ฉบับที่ 3

ธันวาคม
2554

กรมศุลฯ โชวฝมือตรวจจับ
ซูโดอีเฟรดีน 2 ลานเม็ด
มาตรฐานความโปรงใส
การใหบริการทางศุลกากร

หนา 9

หนา 11

เปนลูกนองใหนายประทับใจ
ดานศุลกากรสงขลา

หนา 17

หนา 19

Customs Inside

กิจกรรมวันพอแหงชาติ
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างกรมศุลกากร ร่วมกิจกรรม
ท�าบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดินและร่วมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
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มอบเงินชวยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของกรมศุลกากรที่ได้รับความเสียหายส่วนหนึ่ง นั้น
คณะผู้บริหารกรมศุลกากร ได้ให้ความส�าคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุทกภัย โดยได้
ด�าเนินการต่างๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้
- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
- แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค
- จัดสถานที่พักพิงชั่วคราว ณ อาคารสโมสรศุลกากร ชั้น 2
กรมฯ ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบอุทกภัยที่ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือ
โดยผ่านหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ก�าหนด ซึ่งกรมฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้ว รายละ 10,000 บาท
รวม 4 ครั้ง จ�านวนทั้งสิ้น 1,190 ราย
ครั้งที่ 1 - 216 ราย
2 - 250 ราย
3 - 546 ราย
4 - 178 ราย
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Mr.Rob Preece เข้าพบอธิบดี
Mr.Rob Preece ต�าแหน่ง Regional Manager
South East Asia ของศูนย์ศึกษาภาษีสรรพสามิตและ
ศุ ล กากร ประจ� า กรมสรรพสามิ ต กรุ ง เทพฯ เข้ า พบ
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากรเพื่อร่วมแสดง
ความยินดีที่อธิบดีเข้ารับต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2554

ร่วมการประชุม
WCO Policy Commission ที่ไนจีเรีย
นายธนัท สุวัธนเมธากุล รองอธิบดีด้านยุทธศาสตร์
และคณะเข้าร่วมการประชุม WCO Policy Commission
ครัง้ ที่ 66 ณ กรุงอบูจา ประเทศไนจีเรีย ระหว่างวันที่ 5-7
ธันวาคม 2554

ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ� า
กรมศุลกากรและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตให้
แก่ศนู ย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยซึง่ ได้รบั โลหิตทัง้ สิน้
110 ยูนิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
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การประชุมคณะอนุกรรมการ
การเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ
ส�าหรับการน�าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
นายบุ ญ ทรง เตริ ย าภิ ร มย์ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การ
กระทรวงการคลั ง เป็ น ประธานการประชุ ม คณะ
อนุกรรมการ การเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส�าหรับ
การน�าเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 3-2/2554
ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2554

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย สกม.

นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีด้านบริหาร
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ส�านักกฎหมาย ณ อาคาร 120 ปี เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2554
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อธิบดีให้สัมภาษณ์
นิตยสาร CUSTOMS IMPORT – EXPORT
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้สมั ภาษณ์
นิตยสาร CUSTOMS IMPORT – EXPORT เกี่ยวกับ
เรื่อง AEC เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554

การสัมมนา แนวทางการตรวจสอบสินค้า
ปลอมและเลียนแบบ
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร
เป็ น ประธานเปิดการอบรมการตรวจสอบสินค้าจริงและ
สินค้าปลอมแก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสืบสวนและปราบปราม โดยบริษัทติลลิกี้แอนด์กิบ
บินส์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ� า กั ด จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้
ความรู ้ ณ โรงแรมเอส 31 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

ศุลกากรอินโดนีเซียเข้าพบรองอธิบดี
Pol.Brig.Gen. Nursapto Djuharton เข้ า พบ
นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีด้านปราบปราม
เพื่ อ หารื อ ด้ า นการปราบปรามยาเสพติ ด เมื่ อ วั น ที่
15 ธันวาคม 2554
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อธิบดีให้สัมภาษณ์ www.thaiseree.co.th
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ให้สมั ภาษณ์ www.thaiseree.co.th
เกี่ยวกับเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ในไทย ว่าส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินการของกรมศุลกากรและเรื่องความคืบหน้าของ AEC
รวมถึงการจัดเก็บภาษีศุลกากร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ สผต.
นายธนัท สุวัธนเมธากุล รองอธิบดีด้านยุทธศาสตร์
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ส�านักแผนและการต่างประเทศ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554

สัมมนาประชาพิจารณ์
นางกรศิริ พิณรัตน์ รองอธิบดีดา้ นภาษีอากรและสิทธิ
ประโยชน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาพิจารณ์
เรือ่ ง การทบทวนการด�าเนินการทางบริหารของศุลกากร
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2554
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กรมศุลกากร โชว์ฝมือตรวจจับซูโดอีเฟรดีน 2 ล้านเม็ด ป.ป.ส. ต�ารวจร่วมขยายผล
1. “ร่วมกับพวกทีห่ ลบหนี ครอบครองวัตถุออกฤทธิต์ อ่
จิตและประสาทประเภท 2 (ซูโดอีเฟดรีน) ไว้เพือ่ ขาย ตาม พรบ.
วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท พ.ศ.2518”
2. “ส�าแดงเท็จและพยายามน�าเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทประเภทที่ 2 อันเป็นของต้องห้ามต้องก�ากัด ตาม
มาตรา 99 และ 27 พระราชบัญญัตศิ ลุ กากร พ.ศ.2469 และ
มาตรา 16 และ 17 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2482”
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
รองผูอ้ า� นวยการ ศูนย์อา� นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (รอง ผอ.ศพส.) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดี
กรมศุลกากร พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส.
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ผู้บัญชาการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพติ ด และนางอรอนงค์ วั ช รเศรษฐกุ ล รองอธิ บ ดี
กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา ลักลอบน�าเข้ายา
แก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิต
ยาบ้า รวม 2 ล้านเม็ด ณ ส�านักงานศุลกากากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศสุวรรณภูมิ
ตามทีก่ รมศุลกากรได้ให้ความส�าคัญเกีย่ วกับการลักลอบ
น�าสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดเข้าประเทศ ผ่าน
ทางคลังสินค้า โดยเฉพาะยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนที่
มีการลักลอบมาจากประเทศเกาหลีใต้ จนเมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม
2554 ได้มกี ารตรวจพบว่ามีสนิ ค้าจากแหล่งดังกล่าวเข้ามาใน
ประเทศไทย จ�านวน 2 ราย ผ่านทางประเทศสิงคโปร์ จึงได้
ท�าการยึดอายัด พร้อมกับประสานงานส�านักงาน ป.ป.ส. และ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจปราบปรามยาเสพติดทราบ และร่วมกัน
วางแผนปราบปราม จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จ�านวน 3
ราย พร้อมของกลางยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ยี่ห้อ
CODANA จ�านวน 2 ล้านเม็ด และ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 4
เครื่อง โดยแจ้งข้อกล่าวหาดังนี้
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อีเฟดรีนและซูโดอีเฟดรีนเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต
ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน ซึง่ จากสถิตขิ องส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
พบของกลางยาแก้หวัดที่มีส่วนประกอบของซูโดอีเฟดรีน
ทั้งที่ผ ลิ ต ในประเทศและลั ก ลอบน� า เข้ า จากต่ า งประเทศ
กว่า 43 ล้านเม็ด ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารสุข เรื่อง ยาควบคุม
พิเศษฉบับที่ 40 ก�าหนดให้ยาที่มีสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนเป็น
ส่วนประกอบในรูปแบบ ยาเม็ด แคปซูล และยาน�า้ ยกเว้นสูตร
ผสมที่มีพาราเซตามอล เป็นส่วนประกอบ เป็นยาควบคุม
พิเศษ โดยประกาศฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้น
ไป หากร้านค้าใดฝ่าฝนจ�าหน่ายจะด�าเนินคดีตามกฎหมาย
รวมทัง้ มีมาตรการลงโทษเพิม่ โดยเสนอพักใช้ใบอนุญาตส�าหรับ
ร้านยา หรือระงับการจ�าหน่ายวัตถุดิบซูโดอีเฟดรีน ส�าหรับ
ในรายที่เป็นผู้ผลิต

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 ตั้งแต่ปี 2534
ห้าม มิให้ผใู้ ดผลิต น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้น
แต่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีบทก�าหนด
โทษ ดังนี้ การผลิต ขาย น�าเข้า หรือ ส่งออกโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึง่ วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาทประเภท 2 (ซูโดอีเฟด
รีน) ระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 1 แสน
บาท ถึง 4 แสนบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2551 พบการกว้านซื้อ
ยาแก้หวัด สูตรผสมซูโดอีเฟดรีนจ�านวนมากในประเทศไทย
ลักลอบส่งออกไปยังแหล่งผลิตเมทแอมเฟตามีนในประเทศ
เพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ ยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 1 เม็ด สามารถน�า
ไปสกัด และผลิตเป็นยาบ้าได้ประมาณ 2 - 4 เม็ด ขึ้นอยู่กับ
อัตราส่วนในการผสม

กรมศุ ล กากรได้ ด� า เนิ น การตามนโยบาย
การท�างานแก้ไขปัญหาเรงดวนที่ต้องด�าเนิน
การ คือปัญหายาเสพติด ซึ่งเปนวาระแหงชาติ
ของรัฐบาลไทย

ประเทศไทยได้ก�าหนดให้อีเฟดรีนและซูโดอีเฟดรีน เป็น
วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท ประเภท 2 ตาม พ.ร.บ.วัตถุ
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โดย นางกรศิริ พิณรัตน์
รองอธิบดีกรมศุลกากร

1. ความเป็นมา/ความส�าคัญ
ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชนและภาคประชาสั ง คมต่ า งมุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพทั้งในการให้บริการ การผลิต การตลาด เพื่อ
ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและลูกค้าสูงสุดภายใต้
ต้นทุนต�่าสุดเพื่อการได้ผลก�าไรสูงสุด เช่นเดียวกัน ทุก
ส่ ว นราชการในฐานะหน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการ
พัฒนาประเทศก็มมี มุ มองในทิศทางดังกล่าว โดยเฉพาะการ
ด�าเนินงานภาคราชการซึ่งเป็นงานสาธารณะที่มุ่งเน้นการ
ให้บริการดีที่สุด (Best Service) แต่ด้วยข้อจ�ากัดทาง
งบประมาณและอัตราก�าลังจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องสร้าง
กลไกให้การด�าเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทีส่ า� คัญ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย การให้สิทธิ
ประโยชน์อย่างถูกต้องทีจ่ ะส่งผลต่อผูร้ บั บริการอย่างทัว่ ถึง
โปร่งใส เกิดความเป็นธรรม ซึ่งหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้
อ�านาจรัฐไปในทางทุจริตส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่ภาค
เศรษฐกิจ สังคมและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

รักษาจรรยาข้าราชการพลเรือน มีจิตส�านึกที่ดี มีความ
รั บ ผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ ว โปร่ ง ใส ประกอบกั บ นโยบายรั ฐ บาลเมื่ อ
30 ธันวาคม 2551 ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดี
ประสิทธิภาพการ บริหารราชการ ข้อ 8.1.6 ให้เสริมสร้าง
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น
เพื่ อ ให้ส่วนราชการบริหารราชการและปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ ย งและสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
ก.พ.จึงได้พัฒนาเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัว
ชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐาน
ความโปร่งใส เพื่อให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็น
แนวปฏิ บั ติ และได้ จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงส� า หรั บ
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วน
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ราชการเพื่อประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน
มาตรา 78(3) และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานน� า ร่ อ งให้ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล เข้ า ร่ ว ม
หมวด 2 ข้อ 4 บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้อง วั น โปร่งใส ประจ�าปี 2554
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กรมศุลกากรในฐานะส่วนราชการทีม่ พี นั ธกิจหลัก คณะกรรมการประกอบด้วย
ในการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า การปกป้อง
นายชัยยุทธ ค�ำคุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิกัด
สังคมและการจัดเก็บรายได้จากการน�ำเข้า-ส่งออก
ศุลกากรระหว่างประเทศ
สินค้า ซึง่ การบังคับใช้ขอ้ กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ
นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่เกี่ยวข้องประกอบการใช้ดุลยพินิจส่งผลกระทบทั้ง
กฎหมายศุลกากร
ในด้ า นบวกและด้ า นลบแก่ ภ าคเศรษฐกิ จ และ
นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล นายกสมาคมชิปปิ้งแห่ง
ประชาชนเป็นอย่างยิง่ และในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานที่
ประเทศไทย ผู้แทนกลุ่มผูใ้ ช้บริการ  
ถูกจับตามองในการปฏิบัติหน้าที่ที่ส่อไปในทางทุจริต
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ นักวิชาการอิสระ
ในอดีตที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนักถึง
อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
ปัญหา เล็งเห็นความส�ำคัญและผลกระทบในการ
ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผูแ้ ทนสือ่ มวลชน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง จึงได้สมัครเป็นหน่วยงาน
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหารเป็นกรรมการ
น�ำร่องด�ำเนินการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสใน
และเลขานุการ
หน่วยงานตามคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการที่ ก.พ.ก�ำหนด  ดังนี้
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ด�ำเนินการตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการจั ด ท� ำ มาตรฐานความโปร่ ง ใส
2. การประเมิ น มาตรฐานความโปร่ ง ใสของ ของกรมฯ ใน 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดย่อยตามคู่มือแนวทาง
กรมศุลกากร ดังนี้
การสร้ า งมาตรฐานความโปร่ ง ใสในองค์ ก รของ
ส�ำนักงาน ก.พ.
2.1 แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานความ
โปร่งใสของกรมฯ องค์ประกอบคณะท�ำงานประกอบ
2.3 คณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานความโปร่งใส
ด้วย นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (รองอธิบดีในขณะนั้น) ของกรมฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานความโปร่งใส
เป็ น ประธานคณะท�ำงาน ผู้อ�ำนวยการส� ำนักและ ของกรมฯใน 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดย่อยตามคู่มือแนวทาง
ผู ้ อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นคณะท�ำงาน การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร จัดส่งคณะ
ผู้อำ� นวยการศูนย์สง่ เสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล กรรมการประเมินผลการจัดท�ำมาตรฐานความโปร่งใส
ของกรมศุลกากรเป็นเลขานุการและคณะท�ำงาน โดย ของกรมศุลกากร
คณะท�ำงานมีหน้าที่ในการศึกษาและจัดท�ำมาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรมฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ในมิตติ า่ งๆ
2.4 คณะกรรมการประเมินผลการจัดท�ำมาตรฐาน
ของคู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน ความโปร่ ง ใสของกรมฯ โดยนางกรศิ ริ พิ ณ รั ต น์
องค์กร
รองอธิบดีในฐานะประธานคณะกรรมการ ได้มอบ
หมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งผลการจัดท�ำมาตรฐาน
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดท�ำ ความโปร่งใสของกรมศุลกากรให้คณะกรรมการเพื่อ
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมฯ โดยมีนางกรศิริ พิณรัตน์ ศึกษาในชั้นต้น และก�ำหนดให้จัดการประชุมคณะ
รองอธิบดีเป็นประธานคณะกรรมการ และมีภาค กรรมการพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละ
เอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ตัวชีว้ ดั ย่อยของแต่ละมิติ โดยผลการพิจารณาตรวจ
สอบร่วมกันของคณะกรรมการ ทัง้ 4 มิติ 13 ตัวชีว้ ดั
ย่อยตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ส�ำนักงาน ก.พ.มีผล
สรุป ดังนี้
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ประเด็นหลัก
คะแนน
การด�ำเนินการของกรมศุลกากร
มิติที่ 1 : ด้านนโยบายผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
1.1 มีนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ กรมฯ ได้ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
ความโปร่งใส
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ หลั ก เกณฑ์ ขั้ น ตอนการปฏิ บัติ ง าน
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นกลไกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสอย่างเป็น
รูปธรรม จนได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร

5

1.2 บทบาทของผู ้ บ ริ ห ารใน ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความโปร่งใส 5 ด้าน
การส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส ประกอบด้วย ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติ
ในองค์กร  
มิชอบ ด้านการรักษาจรรยา ด้านการท�ำตัวเป็นต้นแบบ และด้านการก�ำหนดกติกา
หรือมาตรฐานการท�ำงานของข้าราชการ

5

1.3 ความพยายามริ เริ่ ม ของ กรมฯ มีความคิดริเริม่ และก�ำหนดแนวทางเพือ่ ให้การท�ำงานของส่วนราชการเกิด
หน่ ว ยงานในการสร้ า งความ ความโปร่งใส 5 แนวทาง ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะท�ำงานร่วมภาคเอกชน-กรม
ศุลกากร จัดตัง้ กลุม่ งานคลินกิ ศุลกากร แต่งตัง้ คณะท�ำงานร่วมหอการค้าอเมริกนั
โปร่งใส
ในประเทศไทย-กรมศุลกากร ก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินการทางบริการต่อเจ้า
หน้าที่ศุลกากรที่ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบและก�ำหนดหลัก
เกณฑ์การด�ำเนินการทางบริหารต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั หิ น้าที่
ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ได้ริเริ่มแนวคิดใหม่เพื่อเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในองค์กร โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ของกรมศุลกากร โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นกรรมการ
และแต่งตัง้ คณะท�ำงานด�ำเนินการปรับปรุงบริการเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ และผู้แทนภาคเอกชนและภาคราชการ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท�ำงาน

5

มิติที่ 2 : ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การ และการมีส่วนร่วม
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กรมฯ มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ อาทิ จัดตั้งศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร จัดท�ำดัชนีข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่
สาธารณะให้ความสนใจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานภารกิจหลัก โดยเฉพาะการด�ำเนินการโครงการขนาดใหญ่ เช่น การท�ำ
ประชาพิจารณ์แผนปฏิบตั กิ าร National Single Window เมือ่ วันที่ 2 ส.ค. 2553
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2.2 การมี ม าตรฐานการให้
บริการประชาชนและประกาศ
ให้ทราบ

กรมฯ ได้ก�ำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนและประกาศให้
ทราบทั่วกัน ณ สถานที่ให้บริการ ภายในกรมศุลกากร ผ่านทาง Website
www.customs.go.th และจัดพิมพ์ในวารสาร จุลสารเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจและ
หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน

5

2.3 การมี ร ะบบตรวจสอบ
ภายในที่ด�ำเนินการตรวจสอบ
มากกว่าเรื่องเงิน บัญชี

กรมฯ ได้จัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำปี ไม่น้อยกว่า 5 ระบบงาน ได้แก่ การเงิน/การบัญชี งานพิธีการ
งานคดีและของกลาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

5

2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติ
งานและผลการประเมินตนเอง
ต่อสาธารณะ

กรมฯ มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมบัญชีกลางและ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงการคลังก�ำหนดเป็น
ประจ�ำทุกปี และมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเองต่อผู้บริหาร
ส่วนราชการและสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า 3 ช่องทาง อาทิ จัดส่งรายงาน/เอกสารแก่
กระทรวงการคลัง การจัดสัมมนาในงานศุลกากรแฟร์ และการเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานผ่านทางระบบ Internet

5

2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ราชการ

กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ
ภารกิจหลัก การระบุประเด็นความต้องการ และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานพัฒนาระบบงาน

5

มิติที่ 3 : ด้านการใช้ดุลยพินิจ
3.1 การลดการใช้ดลุ ยพินจิ ของ กรมฯ ได้ด�ำเนินการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ก�ำหนดแนวทางการ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน จัดท�ำคู่มือและก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5
กระบวนงาน การน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการงานด้านศุลกากร
รวมถึงจัดท�ำคู่มือติดต่อราชการกรมศุลกากร

5

3.2 การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ กรมฯได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง การพิจารณา
บริหารงานบุคคล  
ความดีความชอบ จัดท�ำระบบฐานข้อมูล เปิดรับฟังความคิดเห็นและประกาศผล
การพิจารณาความดี ความชอบ หรือเลื่อนต�ำแหน่งพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน

5

3.3 การมีระบบบริหารความ กรมฯ จัดท�ำระบบบริหารความเสี่ยง โดยก�ำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การ
เสี่ยงด้านความโปร่งใส
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง จัดท�ำแผนบริหารความสี่ยง ติดตามผลและก�ำหนด
แนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยง เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงในโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตคอรัปชั่นในกรมศุลกากรอย่างเป็นรูปธรรม

5
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มิติที่ 4 : ด้านการมีระบบกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
4.1 ก า ร มี ห น ่ ว ย ง า น ผู ้ รั บ กรมฯมีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาระบบจัดการร้องเรียน และมอบหมายให้ผู้
ผิ ด ชอบโดยตรงในการด�ำเนิน บริหารหน่วยงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยให้
การต่อเรื่องร้องเรียน
หัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าศูนย์ และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกทราบทางระบบ Intranet & Website

5

4.2 การมีระเบียบปฏิบตั ใิ นการ กรมฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงานในระดับ Steering Committee คณะท�ำงาน และ
ด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
พื้นที่เพื่อก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  การเผยแพร่ให้ทราบ และการรายงานผลการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

5

รวม

5

3. รางวัลรับมอบประกาศเกียรติคุณ

2.5 คณะกรรมการประเมินผลการจัดท�ำมาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรม นางกรศิริ พิณรัตน์ รองอธิบดี
ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้จดั ท�ำรายงานสรุป
ผลการตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัดย่อย
ของแต่ละมิติ ตามตารางข้างต้นน�ำเสนอกรมฯ และ
เห็นว่ากรมศุลกากรได้ก�ำหนดแนวทางและมาตรการ
ต่างๆ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของกรมฯ ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้เกิดความโปร่งใส
มากยิ่งขึน้ ทัง้ นีโ้ ดยความเห็นชอบของกรมศุลกากรใน
การเป็นหน่วยงานน�ำร่องทีจ่ ะจัดส่งข้อมูลการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสด้วยตนเองไปยังส�ำนักงาน ก.พ.
เพื่อเข้าร่วมในวันโปร่งใส ประจ�ำปี 2554

ส� ำ นั ก งาน ก.พ. ได้ มี ห นั ง สื อ เชิ ญ ร่ ว มงานและ
รั บ มอบประกาศเกียรติคุณและยกย่องส่วนราชการ
ในวันโปร่งใส ประจ�ำปี 2554 วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม
2554 ณ หอประชุ ม สุ ขุ ม นั ย ประดิ ษ ฐ์ ในการนี้
กรมศุลกากรได้ ม อบหมายให้ น างกรศิ ริ พิ ณ รั ต น์
รองอธิบดี เป็นผูแ้ ทนกรมศุลกากรเข้ารับมอบประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ การจั ด ท� ำ และประเมิ น มาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรมศุลกากร

ท้ายนี้ แม้วา่ กรมศุลกากรจะเล็งเห็น ตระหนักถึงความส�ำคัญการให้บริการทางศุลกากรให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญยิ่งในการพัฒนาบริหารระบบงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และพร้อมรับฟังความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ  การบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนให้เกิดการท�ำงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรมในทุกพื้นที่ ทุกเวลาด้วยความมุ่งมั่น
ต่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมต่อไป.
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จับกุมน�้ามันดิบ มูลคากวา 10 ล้านบาท
นายสมชาย พู ล สวั ส ดิ์ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร
แถลงข่าวจับกุมน�้ามันดิบ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
ณ ส� า นั ก งานศุ ล กากรท่ า เรื อ กรุ ง เทพ เมื่ อ วั น ที่
15 ธั น วาคม 2554

จับกุมสุรา ไวนตางประเทศ และสินค้าอุปโภค
บริโภค มูลคา 6 ล้านบาท
นางอรอนงค์ วั ช รเศรษฐกุ ล รองอธิ บ ดี ด ้ า น
ปราบปรามแถลงข่าวจับกุมสุราและไวน์ต่างประเทศ
เครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 6 ล้านบาท ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์ กรมศุลกากร เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม
2554

จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
มูลคากวา 36 ล้านบาท
นายราฆพ ศรีศภุ อรรถ ผูอ้ า� นวยการส�านักสืบสวนและ
ปราบปราม แถลงข่าวจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
สุรา บุหรี่ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าต้องห้าม ต้องก�ากัด
รวมมู ล ค่ า 36 ล้ า นบาท ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
กรมศุ ล กากร เมื่ อ วั น ที่ 23 ธันวาคม 2554
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ส าระนารู้
เปนลูกนองใหนายประทับใจ

ไม่มีลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดที่ไม่อยากให้เจ้า
นายรู้สึกไม่ดี หรือไม่เป็นที่รักของหัวหน้า แต่ก็มีลูกน้องอีก
จ�านวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่าจะแสดงหรือท�าอย่างไรให้เป็นที่รัก
ประทับใจของเจ้านาย ทั้งที่จริงๆ การเป็นลูกน้องที่ดีไม่ยาก
เลย

อยาเก็บไอเดีย
ควรบอกและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมหรือเมื่อมี
โอกาส เพราะไม่แน่วา่ สิง่ ทีค่ ณ
ุ คิด ข้อเสนอแนะนัน้ อาจน�ามา
ซึ่งโอกาสดีๆ ผลงานชิ้นโบแดงหรือการเลื่อนต�าแหน่งก็ได้
รับฟงความคิดเห็น
ทัง้ จากเจ้านายและเพือ่ นร่วมงาน ไม่ใช่ถอื ความคิดตนเอง
เป็นใหญ่ ไม่เช่นนัน้ ก็เตรียมพับเสือ่ เก็บของหางานใหม่ได้เลย

เริ่มต้นด้วยท�าในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ไม่ว่าผล
งานหรือศักยภาพที่แสดงออกมาหัวหน้าจะเห็นหรือไม่ ก็ไม่
ควรท้อหรือหมดก�าลังใจ แต่ควรจะทุม่ เทในการท�างานต่อไป
ให้เสมอต้นเสมอปลาย แต่ไม่ควรท�าเพียงเพื่อเอาใจ

อยาตัดสินใจเอง
เมือ่ น�าเสนอผลงาน โครงการหรืองานต่างๆ แล้วหน้าที่
ในการตัดสินใจหรือการอนุมัติก็ควรปล่อยให้หัวหน้าหรือ
เจ้านายเป็ น คนจั ด การ หากไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การตั ด สิ น ใจ
ก็ ไ ม่ ควรรีบโต้แย้งหรือแสดงสีหน้าในทางลบ แต่ควรขอ
ค�าชี้แจง แสดงเหตุผล และทางที่ดีทีสุด ควรน้ อมรั บ และ
ให้เกียรติกับผลการตัดสินนั้น
ไมควรทําตัวใกลชิดกาวลวง ประจบสอพลอ
หรือตีตัวเสมอเจ้านายเด็ดขาด เพราะนอกจากจะไม่
เหมาะสมแล้ว ยังส่งผลไม่ดีต่อตนเองด้วย ไม่ว่าจะความไม่
มัน่ คงในการท�างานเป็นทีห่ มัน่ ไส้ของเพือ่ นร่วมงาน หรือบาง
ครั้งเจ้านายอาจไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่คุณท�าก็ได้
พยายามทําความรูจัก
ไม่ว่าจะเรื่องครอบครัว ความชอบนิสัยส่วนตัว ทัศนคติ
ความคิด งานอดิเรก ถ้าลูกน้องอย่างเรารู้ข้อมูลเหล่านี้บ้างก็
จะท�าให้สามารถปรับตัวท�างานให้กับเจ้านายหรือหัวหน้าได้
อย่างราบรื่นขึ้น แต่ต้องไม่ใช่การละลาบละล้วงเกินควร

ทีม่ า : หนังสือพิมพ์รายวัน M2F
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เทคนิค

การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวหน้าในการงาน

การจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากคนธรรมดาๆ คนหนึ่ง
ให้เป็นคนใหม่ที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นไม่ง่าย แต่ก็
เป็นไปได้ เพียงแต่ต้องอาศัยเวลา และความพยายามมาก
หน่อย นอกจากนั้น เรื่องทัศนคติ และการวางแผนที่ดี ก็
เป็นสิ่งจ�าเป็น ที่จะพาคุณก้าวกระโดดไปในอีกขั้นหนึ่งของ
ชีวิต

คิดบวกมากขึ้น

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ แรงจูงใจจะก�าหนดสิง่ ทีเ่ ราท�า ความ
สามารถก�าหนดสิง่ ทีเ่ ราสามารถท�า และทัศนคติจะก�าหนด
ว่า เราท�าสิ่งนั้นได้ดีเพียงใด เวลาที่ผู้คนท�าสิ่งต่างๆ ส�าเร็จ
ด้วยดี นั่นเป็นเพราะเขาหรือเธอมีทัศนคติที่ดี ท�าให้รู้สึกดี
กับงาน อยากท�างาน และไม่กลัวความผิดพลาด นอกจาก
นี้ การมีทัศนคติที่ดีต่อผู้คนแวดล้อม ก็ส่งผลให้เราพูดและ
ท�าแต่สิ่งดีๆ ท�าให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกดีและรักใคร่เอ็นดูเรา
ด้วย เมือ่ เรามีปญ
ั หาทุกคนก็พร้อมช่วยเหลือให้สามารถผ่าน
พ้นอุปสรรคไปได้ หากเราอยากก้าวหน้า เราต้องคิดบวกให้
มากขึ้น ทั้งทัศนคติต่อเรื่องงานและต่อผู้คนที่แวดล้อมรอบ
ตัวเรา

วางแผนมากขึ้น

สมมติวาคุณมีชีวิตอยูไดอีกเพียง 6 เดือนเทานั้น
และลองคิดถึง 3 สิ่งตอไปนี้

สิ่งที่คุณจ�าเปนต้องท�า
สิ่งที่คุณต้องการท�า
สิ่งที่ไมจ�าเปนต้องท�าและไมต้องการท�า

เมื่อคุณได้รายการทั้งสามข้อแล้ว คุณจะเห็นว่า ในช่วงชีวิตที่เหลือของคุณ คุณไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลากับสิ่งต่างๆ ในข้อ
3 อีกต่อไป ลืมมันเสียแล้วใช้เวลาจัดการกับสิ่งที่จ�าเป็นและต้องการท�าดีกว่า เช่นเดียวกับการท�างาน ก่อนลงมือท�าควร
วางแผนให้รอบคอบ เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งจะท�าให้คุณท�างานได้รวดเร็ว และมีความแม่นย�ามากยิ่ง
ขึ้น
คุณอาจคิดว่า เพียงสองข้อนี้คุณก็ยังเป็นคนธรรมดาอยู่ดี แต่เชื่อเถอะว่า ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวคุณแล้ว
แม้ว่าจะไม่ใช่การพลิกชีวิต แต่ชีวิตของคุณจะค่อยๆ ดีขึ้นจากทัศนคติ และการท�างานอย่างมีระบบนั่นเอง
ที่มา : http://www.job1hit.com
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à»´Ë¹ŒÒ´‹Ò¹Ï : ´‹Ò¹ÈØÅ¡Ò¡ÃÊ§¢ÅÒ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นอาคารชั้นเดียว ให้เป็นที่ท�าการ
ของด่านศุลกากรสงขลา และได้ท�าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2532 โดยมี นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
อธิบดีกรมศุลกากรในขณะนั้น เป็นประธาน
ในปี พ.ศ.2547 นายบุญเทียม โชควิวัฒน นายด่าน
ศุลกากรสงขลาในขณะนัน้ ได้นา� เสนอโครงการก่อสร้างอาคาร
ที่ท�าการด่านศุลกากรสงขลาหลังใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์ใน
วาระที่ด่านศุลกากรสงขลามีอายุครบ 90 ปี เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางการค้า การน�าของเข้า-ส่งของออกทางท่าเรือ
สงขลาตลอดจนการอ�านวยความสะดวกในการให้บริการต่อ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับด่านศุลกากรสงขลา ซึ่งเป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีวัสดุอุปกรณ์ส�านักงาน
และห้องประชุมที่ทันสมัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้าง วงเงิน 37 ล้านบาท พร้อมทัง้ ได้รบั จัดสรรเงิน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร เพือ่ ปรับปรุง
ภูมทิ ศั น์รอบๆ อาคารทีท่ า� การดังกล่าวในวงเงิน 15 ล้านบาท
โดยได้เริม่ ด�าเนินการก่อสร้างสมัยที่ นายภาสวิชญ์ แสงอินทร์
ด�ารงต�าแหน่งนายด่านศุลกากรสงขลา และก่อสร้างแล้วเสร็จ
ขณะที่ นายชวลิต พรหมรา เป็นนายด่านศุลกากรสงขลา และ
ท�าพิธเี ปิด ใช้อาคารอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม
พ.ศ.2550 โดยมี นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ อธิบดีกรมศุลกากร
และนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะ
นั้นเป็นประธาน นับเป็นอาคารที่ท�าการหลังใหม่ที่ทันสมัย
ของ ด่านศุลกากรสงขลา และใช้เป็นทีท่ า� การมาจนถึงปัจจุบนั

ประวัติดานศุลกากรสงขลา
ด่านศุลกากรสงขลา เป็นด่านศุลกากรทางทะเลด้านอ่าว
ไทย เป็นส่วนราชการสังกัดการบริหารราชการส่วนกลาง
สังกัดกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ควบคุมดูแลและก�ากับ
การบริหารงานโดยอธิบดีกรมศุลกากร ผ่านรองอธิบดีและ
ผู้อา� นวยการส�านักงานศุลกากรภาคที่ 4 แต่เดิมมีชอื่ ว่า “ด่าน
เก็ บ ภาษี ส งขลา”สั ง กั ด กรมสรรพากรนอก กระทรวง
มหาดไทย ในปี พ.ศ.2458 ได้โอนมาขึ้นกับกรมสรรพากร
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
จนกระทั่ ง ปี พ.ศ.2462 ได้ มี ก ารโอนด่ า นเก็บภาษี
ในมณฑลปักษ์ใต้ทั้งหมดจากกรมสรรพากรนอก มาขึ้นกับ
กรมศุลกากร ต่อมามีกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2469 ก�าหนดให้ดา่ นศุลกากรสงขลา
ขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราช โดยมีขุนส�ารวจภาษีเป็น
นายด่านคนแรก ทีท่ า� การเดิมตัง้ อยูท่ ี่ ถนนนครใน ต�าบลบ่อยาง
อ� า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา ปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ตั้ ง ส� า นั ก งาน
ศุลกากรภาคที่ 4
ปี พ.ศ.2531 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้กอ่ สร้าง
ท่าเรือน�้าลึกสงขลา ที่บริเวณฝังหัวเขาแดงด้านนอก อยู่ห่าง
จากที่ท�าการด่านศุลกากรสงขลา ประมาณ 24 กิโลเมตร
ท�าให้พ่อค้าประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อ และปฏิบัติ
พิธีการศุลกากร กรมเจ้าท่า จึงได้สร้างอาคารที่ท�าการด่าน
ศุลกากรสงขลาขึ้นใหม่ ที่บริเวณปากทางเข้าท่าเรือน�้าลึก
สงขลา ถนนสงขลา-นครศรีธรรมราช ต�าบลหัวเขา อ�าเภอ
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
10. ร่วมมือประสานงาน และบูรณาการการปฏิบัติงาน
กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ด�าเนินการจัดเก็บภาษีอากร ตามกฎหมายศุลกากร
2. ด�าเนินการด้านพิธีการศุลกากร และการควบคุมการ
ตรวจปล่อยสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับ

11. เป็นศูนย์กลางในการอ�านวยความสะดวกด้านพิธกี าร
น�าเข้าและส่งออก ส�าหรับของเข้า-ออกจากเขตพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเขตพื้นที่

3. ด�าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิต และส่งออก
โดยมาตรการทางกฎหมายศุลกากร

12. ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบ
หนีศุลกากร

4. ด�าเนินพิธกี ารน�าเข้าและส่งออกสินค้า รวมทัง้ ควบคุม
ส�าหรับของเข้า-ออก

13. ด�าเนินการด้านคดีในเรื่องเกี่ยวกับการกระท�าความ
ผิดตามกฎหมายศุลกากร

5. ก�ากับและควบคุมดูแลท�าเนียบท่าเรือตามกฎหมาย
ศุลกากร ซึ่งมีท�าเนียบท่าเรืออนุมัติที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของด่านศุลกากรสงขลา ดังนี้
- ท�าเนียบท่าเรือ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจ
และผลิต จ�ากัด
- ท�าเนียบท่าเรือ บริษัท ปตท. จ�ากัด
- ท�าเนียบท่าเรือ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ากัด

14. ด�าเนินการเกี่ยวกับการรับและเก็บรักษาของกลาง
ที่เกิดจากการกระท�าความผิดตามกฎหมายศุลกากร

เขตพื้นที่รับผิดชอบของดานฯ

6. ก�ากับและควบคุมดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปของ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
7. ก�ากับและควบคุม เขตปลอดอากรอากิแบมของ บริษทั
อากิแบม ออยล์ จ�ากัด
8. ก�ากับและควบคุมดูแลการจอดและขนถ่ายสินค้านอก
เขตท�าเนียบท่าเรือตามที่ผู้ประกอบการ/ตัวแทนเรือร้องขอ
เป็นการเฉพาะคราวและเฉพาะราย

ด่านศุลกากรสงขลา รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสงขลา ยกเว้นอ�าเภอนาทวี อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอ
สะเดา และอ�าเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของด่าน
ศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากร
ท่าอากาศยานหาดใหญ่

9. ด�าเนินการด้านพิธีการศุลกากร และควบคุมการขน
ขึ้น/การสูบถ่าย ตลอดจนพิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการค้า
ชายฝัง
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ผลการด�ำเนินงาน (ต.ค. 53- ปัจจุบัน)
การจัดเก็บรายได้ศุลกากร ปีงบประมาณ 2554 เทียบกับเป้าหมายประมาณการ
ประเภท
1. อากรขาเข้า
2. อากรขาออก
3. ค่าธรรมเนียม
รายได้รวม

ประมาณการ
100.489
73.480
19.042
193.011

จัดเก็บได้
138.226
202.458
14.032
354.716

หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
+37.737
+37.55
+128.978
+175.52
-5.010
-26.31
+161.705
+83.78

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2554 กับปีงบประมาณ 2553
หน่วย : ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
ปีงบฯ 54
ปีงบฯ 53
ประเภท
+29.98
+31.888
138.226
106.338
1. อากรขาเข้า
+56.78
+73.325
202.458
129.133
2. อากรขาออก
+26.23
+2.916
14.032
11.116
3. ค่าธรรมเนียม
+43.85
+108.129
354.716
246.587
รายได้รวม
มูลค่าน�ำเข้า-ส่งออก ปีงบประมาณ 2554
ประเภท
มูลค่าการน�ำเข้า
มูลค่าการส่งออก
มูลค่าสินค้าเขตพื้นที่พัฒนาร่วม (JDA)
รวม
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หน่วย : ล้านบาท
ปีงบฯ 54
161,806.210
147,173.137
133,657.444
442,636.791

Customs Frontier
สถิติผลงานการจับกุม
ฐานความผิด
ลักลอบ
หลีกเลี่ยง
ส�าแดงเท็จ
ปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้อง
รวม

จ�านวน (คดี)
83
55
362
114
614

มูลค่าของกลาง หรือค่าปรับ (บาท)
337,779.00
583,852.00
56,000.00
114,000.00
1,091,631.00

สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
ตลาดน�้าคลองแห

เขาตังกวน

ด่านศุลกากร
ต.หัวเขา อ.ส สงขลา
ิงหนคร จ.สง
ขลา 90280
โทรศัพท์ 0
โทรสาร 0 7433-1397-8
-7433-1310
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ศุลกากรเพื่อสังคม

สกท. จัดกิจกรรม “พาน้องเที่ยวบางปู”

ฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรที่ 3 สกท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ป่าชายแลน ณ สถานตากอากาศบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ภายใต้ชื่อโครงการ “พาน้อง
เที่ยวบางปู” มีกิจกรรมดูนก รับประทานอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าและของเล่น ให้แก่
คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกุดละลม จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
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“¾Í´Õ...ÁÕàÃ×Íè §àÅ‹Ò”
สวัสดีคะ กลับมาพบ Ë¹Ù¾Í´Õ กันเชนเคยกับคอลัมน “พอดี...มีเรือ่ งเลา” ซึง่ เราไดรวบรวมเรือ่ งราว

สนุกสนานตางๆ จากพี่นองชาวศุลกากรและเรื่องราวสนุกสนานก็เริ่มเขมขนขึ้นเรื่อยๆ นะคะ
และในวันนี้ Ë¹Ù¾Í´Õ ขอนําเสนอเรื่องเลาจาก รองฯ กรศิริ พิณรัตน รองอธิบดีกรมศุลกากร ที่ไดไป
รวมประชุมกับหนวยงานภายนอก ติดตามเรื่องราวกันเลยคะ...

¤Ô´Ç‹Ò...ãª‹

หนูพอดี

ในพิธีปลอยรถปมระบายนํ้า โครงการความชวยเหลือระหวางรัฐบาลญี่ปุนกับ
รัฐบาลไทย ซึ่งมีผูแทนจากหลายหนวยงาน รวมถึง รองฯ กรศิริ ไดเขารวมใน
พิธดี งั กลาวดวยเหตุเกิดจากผูร ว มงานทานหนึง่ สอบถาม รองฯ กรศิริ
¼ÙŒÃ‹ÇÁ§Ò¹¤¹·Õè 1 : ·‹Ò¹ÁÒ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹äË¹..¤Ð
ÃÍ§Ï ¡ÃÈÔÃÔ
: ¡ÃÁÈØÅ ¡Ò¡Ã¤Ð ¡ÃÁÏ àÃÒä´Œ ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¾Ô¸Õ¡ÒÃ àÃ×èÍ§¡ÒÃ¹íÒÃ¶»˜œ ÁÃÐºÒÂ¹íéÒä»
ª‹ÇÂÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÍÂØ¸ÂÒ¤‹Ð
¼ÙŒÃ‹ÇÁ§Ò¹¤¹·Õè 2 : ¹Ñé¹ÊÔ¤ÃÑº... ¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã¤§µŒÍ§·íÒ§Ò¹Ë¹Ñ¡à¾ÃÒÐÇ‹Ò
âºÃÒ³Ê¶Ò¹ âºÃÒ³ÇÑµ¶Ø ¨Á¹íéÒàÊÕÂËÒÂÁÒ¡ ·‹Ò¹ÁÕ¡ÒÃ
ÇÒ§á¼¹´íÒà¹Ô¹§Ò¹ã¹àÃ×èÍ§¹ÕéÍÂ‹Ò§äÃ¤ÃÑº
ÃÍ§Ï ¡ÃÈÔÃÔ
: ÍŽÍ..àÃ×èÍ§¡ÒÃÇÒ§á¼¹ËÃ×Í¤Ð...à´ÕèÂÇàÃÒ¶ÒÁ·‹Ò¹ ¼ÙŒá·¹
¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã·Ò§´ŒÒ¹â¹Œ¹´ÕÁÑéÂ¤Ð...
¼ÙŒÃ‹ÇÁ§Ò¹¤¹·Õè 2 : ÍŒÒÇ...·‹Ò¹äÁ‹ä´ŒÁÒ¨Ò¡¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡ÃËÃ×Í¤ÃÑº ?
ÃÍ§Ï ¡ÃÈÔÃÔ
: ÁÒ¨Ò¡¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã..¤‹Ð
¼ÙŒÃ‹ÇÁ§Ò¹¤¹·Õè 1,2 : !!!

* หากคุ ณ เจอเหตุ ก ารณ ขํ า ขั น หรื อ เรื่ อ งราวสนุ ก สนานในการปฏิ บั ติ ง าน ส ง เรื่ อ งราวของคุ ณ พร อ มเบอร ติ ด ต อ มาได ที่
e-mail: khunnongtuk@hotmail.com, 400447@customs.go.th แลว “Ë¹Ù¾Í´Õ” จะพิจารณานําเรื่องราวที่เด็ดๆ ลงพิมพใน
จุลสารฉบับตอๆ ไปคะ....

www.customs.go.th

