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สารจากผู อ
้ านวยการสานักบริหารทร ัพยากรบุคคล
สวัสดีค่ะ
่ อหาสาระที
้
่ นองค ์ความรู ้
พบกับ HR Newsletter ฉบับที่ 3/2561 ซึงเนื
เป็
้ ไดแ้ ก่ องค ์กรคุณ ธรรมทีเป็
่ นทังนโยบายของร
้
จะเขม้ ขน
้ ขึน
ฐั บาลและของกรมฯ
่
มาดูกน
ั ว่า เราจะต ้องทาอะไรกันบ ้าง เพือสร
้างกรมฯ ของเราให ้เป็ นองค ์กรคุณธรรม
่
่
และเรืองเครื
องราชย
์อิสริยาภรณ์ทหลายคนไม่
ี่
คอ
่ ยทราบในรายละเอียดมากนัก นอกจากนั้น ยังมีองค ์ความรู ้
ด ้านการบริหารจัดการ คือ Design Thinking

้
รวมทังผลงานของ
สบท. ที่ผ่ า นมาเช่น เคย

ไม่ ว ่า จะเป็ นการสอบวัด ความรู ้ความสามารถด า้ นศุล กากรและด า้ นการ บร ห
ิ าร (Customs
Knowledge Test : CK Test) Customs Talent Management, Coaching & Mentoring
และ e-Learning
่ ้ผ่านการคัดเลือกเพือเข
่
Customs Talent Management ได ้ประกาศรายชือผู
้าร่วม
่ อจากนี ้ จะมีการพัฒนาผูท
โครงการแล ้ว จานวน 28 คน ซึงต่
้ ผ่
ี่ านการคัดเลือกดังกล่าวไปจนถึงสิน้
ปี งบประมาณ และประเมินผลในช่วงท ้ายของการพัฒนา
สาหร บั Coaching & Mentoring ได ม้ ีก ารประกาศรายชือ่ Mentor เพื่อให ้
่ ่ต่างหน่ วยงาน) และทัง้ Coach และ Mentor ทุกท่าน
Mentee เลือกแล ้ว (เลือก Mentor ทีอยู
่
้
ต อ้ งเข า้ ไปเรีย นรู ้วิช า การสอนงานและการให ค
้ าปรึก ษาใน e-Learning ของ ก.พ. ซึงขณะนี
ก็
จะอยู่ในช่วงของการ Coaching & Mentoring โดยคณะทางานติดตามประเมินผลแนวทางการ
่ ยง
้ (Coaching & Mentoring) ของกรมศุลกากร
พัฒนาบุคลากรด ้วยวิธก
ี ารสอนงานและการเป็ นพีเลี
จะไปติด ตามและประเมิน ผลตามหน่ วยงานต่า งๆ ในต น
้ เดือ น ก.ค. นี ้
ส ่ ว น e-Learning จ ะ ข อ น า บ ท ค ว า ม ภ า ค ภ า ษ า อ ัง ก ฤ ษ ม า เ ผ ย แ พ ร่
่
ซึงบทความดั
ง กล่ า วจะนาไปตีพิ ม พ ล์ งใน e-Newsletter ของ ROCB ต่ อไป
่
่ างๆ หรืออยากจะให ้
เช่นเคยค่ะ ท่านใดสนใจหรือมีบทความดีๆ ทีจะเผยแพร่
ในสือต่
่ ยวข
่
สบท. นาเสนอองค ์ความรู ้ทีเกี
้อง สามารถประสานกับ สบท.ได ้
แล้วพบกันใหม่คะ่
นางนันท ์ฐิตา ศิริคต
ุ ต์
ผอ.สบท.
บรรณาธิการบริหาร
กองบรรณาธิการ
นางนันท ์ฐิตา ศิรค
ิ ต
ุ ต ์ คณะทางานตระชาส ัมพันธ ์สานักบริหารทร ัพยากรบุคคล

Newsletter
VOLUME 3/2018
Human Resource Management Bureau

โครงการ
ศุลกากร
คุณธรรม

การดาเนินงานปี งบประมาณ 2560
ปี งบประมาณ 2560 สบท. แจ้งเวียนหนังสือให้ทุกส่วน
ราชการและจัดประชุมชี้ แจงเพื่อรับทราบการดาเนินโครงการ
ตามแนวทางการสร้า งองค์ ก รคุ ณ ธรรม 6 ขั้น ตอน ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

องค์กรศุลกากรคุณธรรม
กระทรวงการคลัง มีนโยบาย
ส่ง เสริม และพ ฒ
ั นาองค ก์ รไปสู่
การเป็ นกระทรวงแห่ง คุณ ธรรม
และได้ดาเนินการโครงการกระทรวงการคลัง :
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต เพื่อให้
บ ุค ล า ก ร ใ น ส งั ก ัด ม ีค ุณ ธ ร ร ม
จริยธรรม และปฏิบตั ิหน้าที่ร าชการ
ด้ว ยความซื ่อ สัต ย์ สุจ ริต คานึง ถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
และได้ม อบหมายให้ก รมศุล กากร
เ ป็ นห น่ว ย งา น น า ร่อ ง ศุล กา ก ร
คุณธรรม

การดาเนินงานปี งบประมาณ 2561
ปี งบประมาณ 2561 มีการกาหนดคุ ณ ธรรมอัตลักษณ์
และจริ ย ปฏิ บ ตั ิ ข องกรมศุ ล กากร พร้อ มทั้ง ก าหนดตัว ชี้ วัด
พฤติกรรม ดังนี้
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“คนดีศรี ศุลกากร”
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ “คนดีศรีศุลกากร”
โครงการคนดี ศ รี ศุ ล กากร มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ มอบรางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข ้า ราชการ ที่ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน การครองคน การครองงาน
มีผลงานดีเด่นปรากฏชัด เป็ นต้นแบบของข้าราชการที่ดี นามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ขา้ ราชการผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือก และส่งเสริมให้ขา้ ราชการกรมศุลกากร มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต
คณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีศุลกากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมติคัดเลือก
 “คนดีศรีศุลกากร” จานวน 5 คน ให้ ได้ รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้ อมเงินจานวน 10,000 บาท ได้ แก่

น.ส. ดาริกา ทุมมากรณ์ (กตน.)

นายเตชะพิชญ์ เตชะโกสิต (สมพ.)

นายชนาวุธ พันธุส์ วัสดิ์ (สบท.)

นายพงษ์เดช ทิพย์โพ (สพก.)
นางนุชจรี อาจารียวุฒิ (สสอ.)

 “คนดีศรีหน่วยงาน” จานวน 13 คน ให้ ได้ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีหน่วยงาน ได้ แก่
นางลักษมี เติมติกุล (สบก.)

นายสุทธิพร ศรีเย็น (สทก.)

น.ส.สมหญิง ผายรัศมี (ศภ.1)

นายอุทยั ดวงสูงเนิน (สทส.)

น.ส.ศิริลกั ษณ์ ชไมบุปผา (สสล.)

นางอรวรรณ บุญสร้าง (ศภ.2)

น.ส.กรกช เทียนส่องแสง (สสป.)

น.ส.พิมพ์ปวีณ ์ เพชรรัตน์ (สทบ.)

น.ส.นงลักษณ์ ศิริเถาว์ (ศภ.3)

นางมนฤดี พรหมโชติ (สกท.)

นายสดายุ บุพศิริ (สผภ.)

นางสุทศั นีย ์ สุภาพันธ์ (ศภ.4)

นายพิภทั ร์ สิริจารัสสกุล (ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร)
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หลักเกณฑ์ การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

เหรียญจักรพรรดิมาลา

เกิ ดขึ้ นครั้ งแรกในรั ชสมั ยพระบาท
สมเด็ จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หัว โดย
ทรงเรี ย กว่ า "เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย ยศ" ต่ อ มา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรด กระหม่ อ มให้
เปลี่ ย นมาเรี ย กว่ า “เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ”
ส าหรั บ พระราชทานแก่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์
ข้าราชการ และผู้กระทาคุณความดีให้แก่ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี

ใช้ อั ก ษรย่ อ ว่ า ร.จ.พ. เป็ น เหรี ย ญ
สาหรับพระราชทานเป็นบาเหน็จความชอบใน
ราชการสาหรับข้าราชการพลเรือนที่รับราชการ
มาด้วยความเรียบร้อยเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี
การนั บ เวลาราชการ ให้ นั บ โดย
คานวณเวลาราชการทั้ ง หมดของผู้ นั้ นรวมกั น
แต่ถ้ าผู้ นั้น เข้ ารับ ราชการก่อ นอายุค รบ 18 ปี
บริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ระยะ
เวลา

สำหรับกำรขอ
พระรำชทำนฯ ครั้งแรก
ต้องปฏิบัติงำนติดต่อกัน
ดังนี้
• ข้าราชการ
5 ปีบริบูรณ์
• ลูกจ้างประจา
8 ปีบริบูรณ์
• พนักงานราชการ
5 ปีบริบูรณ์

กรณี
ถูก
ลงโทษ
ทางวินัย

ให้ เ พิ่ ม ก ำ หน ด
ระยะเวลำกำรขอ
พระรำชทำนอี ก
1 ปี ยกเว้ น โทษ
ภำคทัณฑ์

ต้ องมิ ได้ รั บกำร
ประเมิ นผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรหรือ
กำรปฏิ บั ติ งำนใน
รอบ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ
(10รอบกำรประเมิน)
ไม่ต่ากว่าระดับดี
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ประมวลภาพพิธีรับพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ สายสะพาย ประจาปี 2560
ต่ อหน้ าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
สบก. ร่ ว มกั บ สบท. จั ดพิ ธีรั บ พระรำชทำนเครื่ อ งรำชอิ ส ริ ย ำภรณ์ ชั้ นสำยสะพำย
ประจำปี 2560 ต่อ หน้ำ พระฉำยำลั กษณ์ ส มเด็จพระเจ้ำ อยู่ หัว เมื่ อ วันพฤหัส บดีที่ 19 เมษำยน
2561 ณ ห้องโถง อำคำร 1 กรมศุลกำกร
โดยมีผู้มาเข้าร่วมในพิธีฯ ตามลาดับ ดังนี้
• ผู้ที่รับครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นมหำวชิรมงกุฎ
จำนวน 3 รำย
• ผู้ที่รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นประถมำภรณ์ช้ำงเผือก จำนวน 16 รำย
• ผู้ที่รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นประถมำภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 24 รำย
รวมจานวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งสิ้น 43 ราย
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การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร
(Customs Knowledge Test : CK Test)
สบค. สบท. ได้ จัดการสอบวั ดความรู้ ความสามารถด้ านศุลกากรและด้ านการบริ หาร
(Customs Knowledge Test : CK Test) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรมศุลกากร และ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ที่ปฏิบัติงานใน
ฐานะผูป้ ฏิบัติ ให้ไปดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ เพื่อปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย
โดยได้ดาเนินการการสอบไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,312 คน ซึ่งได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านฯ ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่
8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีจานวนผู้สอบผ่านฯ ทั้งสิ้น 853 คน
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E-Learning in Thai Customs
Nowadays, we are surrounded by technology that improves our life. The technology that makes life
becomes easier, faster and safer. Everything has changed rapidly in society, economics, environment and technology
called “Digital Era”. Therefore, we have to learn to live our life and learning is never end. In the past, learning was
quite difficult to do since inconvenient reason, learners had to carry heavy books, face to face with the instructors
or go to a certain place. But now, Learning can be supported by technology called “E-learning” that spreads all over
the world. For E-learning, we can gain knowledge anywhere and anytime by accessing the source from computer or
mobile phone with internet. Not only private sector but also public sector that has used this learning platform to
develop the staff and to be consistent with Thailand 4.0 policy.
Thai Customs Department has set up a new platform of e-learning project called “Customs
Professional E-learning Platform” since last year. It is accessible, just enter the website and select the subject that
learner want to learn. It supports text and animation motion graphic form which is beautiful and understandable.
Learner can learn anywhere and anytime. In addition, the officer can evaluate the learning result by himself through
post learning evaluation system and compile statistic to develop and improve the officer knowledge endlessly. This
e-learning platform consists of 6 subjects in content, there are HS, ROO, Valuation, Customs Procedure, Privileges and
Customs Act, including lesson, test and exam, also linking to HR Database of the personnel record.
In the last 3 years, Thai Customs Department has been encouraged the officers to enroll WCO
e-Learning “CLiKC!” which provides to WCO member countries, this e-Learning platform gathers all WCO trainingrelated tools in a single portal. We started the first year with some volunteer officers to take one course. Afterwards,
Customs Technical officers, Practitioner and Professional level, are mandated to take two courses/year from
selected 13 courses.
The effectiveness of e-Learning can be seen from the result at the end of the course. The learners
must control themselves to pay more attention while they are accessing the course, compare with sitting in the
classroom. Otherwise, they might fail and e-Learning will be useless.
In conclusion, e-Learning is a change of technology that can spread knowledge, skills, and values to
the younger generation, it will be useful and life will be much more easier than the old learning in the past.

Newsletter 7

