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สวัสดีค่ะ

พบกับ HR Newsletter อีกค ร้ังนะคะ ส ำห รับฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 6 หรือ 
HR Newsletter Volume 6/2020 ฉบับนี้เนื้อหำสำระจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม โดยจะน ำเสนอประเด็น
ที่มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบคุคล งำนด้ำนวนิยั กำรพฒันำบคุลำกร และกำรประชำสัมพนัธ์ใน
เร่ืองต่ำง ๆ ได้แก่ 1) รำงวัลองค์กรโปร่งใส คร้ังที่ 9 (NACC Integrity Awards) 2) กำรปรับปรุง
กำรก ำหนดต ำแหนง่เปน็ระดับที่สงูข้ึนของกรมศุลกำกร 3) มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัส
COVID – 19 ในกำรจัดสอบภำคควำมรู้ทั่วไป และควำมรู้ควำมสำมำรถทีใ่ชเ้ฉพำะต ำแหนง่ 4) Line Live e-Filing 5) โครงกำร
สื่อสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำร หัวข้อ “Be Proud” 6) Customs Talk on Line Live by HR และ
4) WORKSHOP CUSTOMS PROFESSIONAL E-LEARNING PLATFORM

นำยกติติ สทุธิสัมพนัธ์ รองอธิบดี รษก. ทีป่รึกษำด้ำนกำรพฒันำและบริหำรกำรจัดเกบ็ภำษี พร้อมดว้ย
นำงนนัทฐ์ิตำ ศิริคปุต์ ผอ. กบท. เข้ำรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครัง้ที่ 9 (NACC Integrity Awards) ซึง่จดัโดย
ส ำนักงำน ป.ป.ช.เม่ือวนัศกุร์ที่ 12 มิถุนำยน 2563 ณ บริเวณโถงหนำ้หอ้งนนทบุรี 1 ชั้น 3 อำคำร 4 ส ำนักงำน ป.ป.ช.

กรมศุลกำกร ได้ด ำเนินการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงข้ึน โดยกำรประชุม อ.ก.พ. 
กระทรวงกำรคลัง คร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 7 พฤษภำคม 2563 มีมติ 1) เห็นชอบแผนกำรก ำหนดต ำแหน่งเพื่อปรับปรุง
เป็นระดับสูงข้ึน จ ำนวน 57 ต ำแหน่ง 2) อนุมัติให้ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
(ผอ.ส่วน) ตำมแผนกำรก ำหนดต ำแหนง่ฯ จ ำนวน 52 ต ำแหนง่ และ 3)อนมัุติใหป้รับปรุงกำรก ำหนดต ำแหนง่ ประเภทวิชำกำร
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ส ำหรับข้ำรำชกำรผู้ที่อยู่ในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

กบท. มี 8 มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID – 19 ในการจัดสอบภาคความรู้ทั่วไป
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง เม่ือวันเสำร์ที ่13 มิถุนำยน 2563ณ หอ้งประชมุ สวศ. 1 ชัน้ 16 อำคำร 120 ป ี กรมศุลกำกร
โดย 8 มำตรกำรดงักล่ำว ด ำเนนิกำรภำยใต้กำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม กำรรักษำควำมสะอำด และควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพ

กบท. ได้จัดกิจกรรม Line Live e-Filing ซึ่งเป็นกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรอ ำนวยควำมสะดวก โดยใช้วิธี Live 
ผ่ำน Line Application ถ่ำยทอดสดให้ค ำแนะน ำแก่ข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้มีควำมเข้ำใจใน
กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) เม่ือวันที่ 15 พฤษภำคม 2563

กบท. ได้เผยแพร่ประชำสัมพันธส์ือ่สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินยัข้ำรำชกำร ในหวัข้อ “Be Proud”
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์เผยแพร่วิดีโอ YouTube (https://youtu.be/11FeOWO5Tis)

ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) กบท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
บุคลำกร ผ่ำนช่องทำง Line Live Application โดยจัดกิจกรรม Customs Talk on Line Live by HR และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ตำมโครงกำร CUSTOMS PROFESSIONAL E-LEARNING PLATFORM

เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ  ที่จะเผยแพร่ในสื่อตำ่ง ๆ  หรืออยำกจะให ้กบท. น ำเสนอองคค์วำมรู้
ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                                                              

ผอ.กบท. 

บรรณาธิการบริหาร
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กองบรรณาธิการ
คณะท างานประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 
(NACC Integrity Awards)

นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และ
บริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วย นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
นายวิสูตร  สิงห์สง่า ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม และคณะ เข้ารับรางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใส คร้ังที่ 9 (NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดโดยส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีพลต ารวจ
เอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ 
กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว เม่ือวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณโถงหน้า
ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งกรมศุลกากรจะมุ่งม่ันด าเนินการด้านการ
ป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิ บัติงานด้วยความ 
“รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” อย่างต่อเนื่องต่อไป



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 
(NACC Integrity Awards)



สว่นโครงสรา้งระบบงานและอตัราก าลงั

การปรบัปรงุการก าหนดต าแหน่ง

เป็นระดบัท่ีสงูขึ้น ของกรมศลุกากร

เพิ่มความกา้วหนา้ของขา้ราชการการกรมศลุกากร

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัริาชการ
ประโยชน์

เห็นชอบแผนการก าหนดต าแหนง่

จ านวน 57 ต าแหนง่

เพื่อปรบัปรงุเป็นระดบัสงูขึน้ของกรมฯ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

ประเภทอ านวยการ ระดบัสงู

ส านกังานศลุกากรท่าอากาศยานดอนเมอืง 

1 ต าแหนง่

กองบริหารจดัการและพฒันาระบบเชือ่มโยงขอ้มลู

การน าเขา้ สง่ออก และโลจิสตกิส์ 1 ต าแหนง่

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

ด่านศลุกากร

- สว่นบริการศลุกากร 2 ต าแหนง่

- สว่นควบคมุทางศลุกากร        48 ต าแหนง่

ส านกังานศลุกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 

- สว่นบริการศลุกากร 1 ต าแหนง่

- สว่นควบคมุทางศลุกากร        1 ต าแหนง่

กองบรหิารจดัการและพฒันาระบบเช่ือมโยง

ขอ้มลูการน าเขา้ สง่ออก และโลจิสติกส์

- สว่นนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ  1 ต าแหนง่

- สว่นพฒันาธรุกรรมบริการ 1 ต าแหนง่

- สว่นมาตรฐานและก ากบัการใหบ้ริการ  1 ต าแหนง่
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อนมุตัใิหป้รบัปรงุการก าหนดต าแหนง่

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

(ผอ.สว่น) ตามแผนการก าหนดต าแหนง่ฯ 

ประจ าปีงบฯ 2563

จ านวน 52 ต าแหนง่

กรมฯสามารถปรับปรงุต าแหน่ง 

จากระดับ ปก./ชก. เป็นระดับ ชพ. โดยไม่ต ้องน า

ต าแหน่งอื่นมายุบเลิก ตามหลักเกณฑ์ ว 20/2559 

ของส านกังาน ก.พ. 

อนมุตัใิหป้รบัปรงุการก าหนดต าแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ

ส าหรบัขา้ราชการผูท่ี้อยู่ในระบบ

ขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสงู (HiPPS)

จ านวน 1 ต าแหนง่

อ.ก.พ. กระทรวงการคลงั ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมต ิดงันี้



• จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่าง 2 เมตร และจุดรอคิวเข้าห้องสอบ 
เว้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตร

• จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดคัดกรองและบริเวณ
พื้นที่ที่ใช้ในการจัดสอบอย่างทั่วถึง ส าหรับเจ้าหน้าที่คุมสอบ
และผู้มาเข้าสอบทุกคน

กรมศุลกากรจะท าการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร และ
ก่อนเข้าห้องสอบ อุณหภูมิร่างกายต้องต  ากว่า 37.5º C (หากอุณภูมิร่างกายเกิน 37.5º C ให้นั ง
พัก 5 นาที แล้ววัดซ้ าอีกครั้ง หากอุณหภูมิยังคงเกิน 37.5º C จะคัดแยกบุคคลดังกล่าวออก 
และพิจารณาให้แยกห้องสอบ)

• มีมาตรการคัดกรองเบื้องต้น โดยควบคุมจ านวนผู้เข้าอาคาร
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นอาคาร  
• มีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
และก่อนเข้าห้องสอบ 

• ท าความสะอาดพื้น อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และบริเวณที่มี
ผู้สัมผัสในห้องสอบก่อนและหลังการสอบ

ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั วโมง เพื อด าเนินการ ดังนี้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19
ในการจัดสอบภาคความรู้ทั วไป และความรู้ความสามารถที ใช้เฉพาะต าแหน่ง

• ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ
• ผู้เข้าสอบทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อน-หลัง 

เข้าห้องสอบทุกคร้ัง

กรมศุลกากรได้จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID – 19
ส าหรับการสอบครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
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เข้าสอบปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

การคัดกรอง/วัดอุณหภูมิ

• BG image designed by starline/Freepik.com • All photos designed by www.Freepik.com

กับ 8 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

1. มาตรการคัดกรองเบ้ืองต้น จัดให้มีจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคาร และก่อนเข้าห้องสอบ

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ด าเนินการสอบภาคความรู้ทั่วไป 
และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
และต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป)
โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD - 19) ดังนี้

2. สวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบทุกคนสวมหนา้กากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา



เข้าสอบปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
กับ 8 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

6. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์    
ล้างมือในทุกจุดอย่างทั่วถึง

รักษาความสะอาดและความปลอดภัยด้านสุขภาพ
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รักษาระยะห่างทางสังคม

7. สะอาดทุกพ้ืนที่ ท าความสะอาดพ้ืน 

อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ทางเดินและลิฟต์

ก่อนและหลังการสอบ

8. การติดตามผู้เข้าสอบ แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ
ว่าหากหลังจากวันที่สอบ 14 วัน หากผู้เข้าสอบ
มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ติดต่อฝ่ายสรรหา
และเลือกสรร โดยด่วน

3. การจ ากัดจ านวนผู้เข้าอาคาร อนุญาตให้เฉพาะ
ผู้เข้าสอบ และเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ได้

5. การเว้นระยะห่าง โดยจัดท่ีนั่งสอบให้มี ระยะห่าง 2 เมตร และจุดรอคิวเข้าห้องสอบ เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร 

4. การจ ากัดจ านวนผู้ใช้ลิฟต์ เข้าลิฟต์ได้คร้ังละ
ไม่เกิน 4 คน และต้องหันหน้าเข้าผนังลิฟต์
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Customs Talk on Line Live by HR
กองบรหิารทรพัยากรบุคคล ไดนํ้าสือ่สงัคมออนไลน์ มาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายรฐับาลใน

การรกัษาระยะหา่งระหวา่งกนั (Social Distancing)โดยเปลีย่นรูปแบบการจดัโครงการสมัมนาฯ มาเป็น การบรรยาย

ถา่ยทอดสดผา่น แอพพลเิคช ั่นไลน์ (Line Live) ดงัน้ี  

Customs Talk รุน่ที่ 1 เมือ่วนัองัคารที ่28 เมษายน 2563  หวัขอ้ “การรบัมอืกบัโควดิ 19” 

โดย นายแพทย์วศิษิฎ์ อภสิทิธิว์ทิยา  ตาํแหน่ง รกัษาการในตาํแหน่ง ผชช. ดา้นเวชกรรมสาํนกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัพจิติร  มีผูส้นใจเขา้รบัฟงัการบรรยาย  จาํนวน 50 ราย

Customs Talk รุน่ 2 เมือ่วนัศกุร์ที ่22 พฤษภาคม 2563 หวัขอ้ “ทนัตกรรมทีป่ลอดภยักบัการใชชี้วติและ

การทาํงานรว่มกบัโควดิ 19”  โดย ทนัตแพทย์วีรทีะ่ อสิระธานนัท์ ตาํแหน่ง ทนัตแพทย์เชีย่วชาญ

ประธานชมรมทนัตสาธารณสขุแหง่ประเทศไทย มีผูส้นใจเขา้รบัฟงัการบรรยาย  จาํนวน 70 ราย

Online questionnaire
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