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พบกับ HR Newsletter อีกครัง้ นะคะ สำหรับฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 5 หรือ HR Newsletter
Volume 5/2021 ฉบับนี้ จะนำเสนอประเด็นที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) เลื่อนกำรจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรูค้ วำมสำมำรถทีใ่ ช้
เฉพำะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่ง
นิ ติก รปฏิบ ัติก ำร ต ำแหน่ ง เจ้ำ พนั ก งำนกำรเงิน และบัญ ชีป ฏิบ ัติง ำน ต ำแหน่ ง เจ้ำ พนัก งำนธุ ร กำรปฏิบ ัติง ำน และต ำแหน่ ง
เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบตั ิงำน 2) ควำมรู้เ กี่ย วกับ กำรเบิก ค่ำ รัก ษำพยำบำล COVID 19 3) กำรประชุมคัดเลือก “คนดีศรี
ศุลกำกร” ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
กรมศุล กำกรเลื ่อ นการจ ดั สอบแข่ง ข นั เพื ่อ ว ดั ความรู ้ค วามสามารถที ่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง
(สอบข้อเขียน) ในกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ำรับรำชกำรในตำแหน่ งนิตกิ รปฏิบตั กิ ำร ตำแหน่ งเจ้ำพนักงำน
กำรเงิ น และบัญ ชี ป ฏิ บ ัติ ง ำน ต ำแหน่ ง เจ้ ำ พนั ก งำนธุ ร กำรปฏิ บ ัติ ง ำน และต ำแหน่ ง เจ้ ำ พนั ก งำนศุ ล กำกรปฏิ บ ั ติ งำน
จำกกาหนดเดิ มใน “วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564” เป็ น “วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564”
กบท. เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการเบิ กค่ารักษาพยาบาล COVID 19
กลุ่มคุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม ดำเนินกำรจัดประชุมคัดเลือก “คนดีศรีศลุ กากร” ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภำคม 2564 เวลำ 13.30 น.ณ ห้องประชุมภำสกรวงศ์ ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร
โดยมีนำยพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกำกร เป็ นประธำนในกำรประชุมคัดเลือกฯ
หำกท่ ำนใดมีบ ทควำมดี ๆ และน่ ำสนใจที่จ ะเผยแพร่ ในสื่อ ต่ ำ ง ๆ สำมำรถประสำนกับ กบท. เพื่อจะเป็ น
ประโยชน์ต่อชำวศุลกำกรต่อไปค่ะ

นางนันท์ฐิตา ศิ ริคปุ ต์
ผอ.กบท.

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

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

กองบรรณาธิการ
คณะทางานประชาสัมพันธ์กองบริ หารทรัพยากรบุคคล

:https://www.youtube.com/wat
JC63F2LHI&list=UUWu
JPNSyAXB4O9BPwJ2Z-dw

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล

เลื่อนการจัดสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ ง
(สอบข้อเขียน)

กรมศุล กากรเลื ่อ นการจ ดั สอบแข่ง ข นั เพื ่อ ว ดั ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่ง ตัง้ บุค คลเข้า รับ ราชการในตาแหน่ ง นิ ติ ก รปฏิ บ ตั ิ ก าร
ตาแหน่ งเจ้าพนั กงานการเงินและบัญชี ปฏิบตั ิ งาน ตาแหน่ งเจ้า
พนั กงานธุรการปฏิ บ ตั ิ งาน และต าแหน่ งเจ้ าพนั กงานศุลกากร
ปฏิบตั ิ งาน ออกไปเป็ นครัง้ ที่ 2 จากที่ กาหนดไว้เดิมใน “วันพุธที่
26 พฤษภาคม 2564” เป็ น “วั น เสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง QR Code

การเบิกค่ารักษาพยาบาล COVID - 19
หากแพทย์ได้ดาเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยว่า
ติดเชื้อ COVID–19 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้

สถานพยาบาลทางราชการ

สถานพยาบาลเอกชน

ค่าตรวจ COVID-19

กรณีติดเชื้อ COVID-19

- กรณีผู้ป่วยนอกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถเบิกค่าตรวจฯ โดยเบิก
ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,200 บาท ต่อครั้ง

- การเบิกค่ารักษา จะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัว
ไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงสิ้นสุดการรักษา
- รวมไปถึงการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล
เอกชนแห่งอื่นที่ได้จัดเตรียมไว้
**หากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวปฏิเสธการย้าย
ไปยังสถานพยาบาลเอกชนที่จัดเตรียมไว้ หรือ
ประสงค์จะย้ายไปรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนอื่น
ค่ารักษาหลังจากนั้น
จะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาจากทางราชการได้**

กรณีติดเชื้อ COVID-19 (สถานพยาบาลรับตัวเป็นผู้ป่วยในแล้ว)
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค RT-PCR หรือเทคนิคอื่น
=>> เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,200 บาท ต่อครั้ง
- ค่าห้องพักสาหรับควบคุมหรือดูแลรักษา
=>> เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาท ต่อวัน
- ค่ายารักษา เฉพาะผู้ติดเชื้อ COVID-19
=>> เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,200 บาท ต่อครั้ง

กรณีแพทย์ให้ไปพักฟื้น (สถานพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วย COVID-19)
- ให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
=>> ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ต่อวัน
- สิทธิรับเงินค่าพาหนะส่งต่อ และค่าบริการทาความสะอาดฆ่าเชื้อ
บนรถพาหนะส่งต่อ
=>> ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,700 บาท ต่อครั้งที่มีการส่งต่อ

กรณีไม่ติดเชื้อ COVID-19
- การเบิกค่ารักษา จะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัว
ไว้เป็ น ผู้ ป่ วยใน จนถึ ง ผู้ ป่ วยได้ รับ แจ้ ง ผลการตรวจที่ ยื น ยั น ว่ า
ไม่ติดเชื้อ COVID-19
- หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งรั ก ษาต่ อ เนื่ อ ง (ตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
การแพทย์ ฉุกเฉิน ) ให้เบิกได้ตามหลัก เกณฑ์และอัตราค่า รักษา
ประเภทผู้ ป่ ว ยนอกหรื อ ผู้ ป่ ว ยในสถานพยาบาลเอกชน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560
แหล่งที่มา : ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 19/2564 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข
Social Distancing อย่างเคร่งครัด
ฝ่ายทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล

การประชุมคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายพชร อนั นตศิลป์ อธิบดี กรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุม
คัด เลื อ ก “คนดี ศรี ศุ ล กากร” ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี
ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1
กรมศุล กากร ซึ่ง ในปีนี ้ม ีห น่ว ยงานส่ง ผู้ส มัค รคัด เลือ ก จานวน 16 หน่ว ยงาน
โดยจะมี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ รางวั ล คนดี ศ รี ศุ ล กากร จ านวน 5 ราย
เพื่อเป็น การยกย่อง เชิด ชูเกี ยรติข้าราชการที่ มีความซื่อสัต ย์สุจริ ต มีผลงานดี เด่ น
ปรากฏชัด และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป

