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สารจากผูอ้ านวยการส านกับรหิารทรพัยากรบุคคล

สวสัดคี่ะ

พบกบั HR Newsletter ฉบบัที ่3/2561 ซ ึง่เนือ้หาสาระทีเ่ป็นองคค์วามรู ้

จะเขม้ขน้ขึน้ ไดแ้ก่ องคก์รคุณธรรมทีเ่ป็นทัง้นโยบายของรฐับาลและของกรมฯ

มาดูกนัว่า เราจะตอ้งท าอะไรกนับา้ง เพือ่สรา้งกรมฯ ของเราใหเ้ป็นองคก์รคุณธรรม 

และเร ือ่งเคร ือ่งราชยอ์สิรยิาภรณท์ีห่ลายคนไม่คอ่ยทราบในรายละเอยีดมากนัก นอกจากน้ัน ยงัมอีงคค์วามรู ้

ดา้นการบรหิารจดัการ คอื Design Thinking รวมทัง้ผลงานของ สบท. ที่ผ่านมาเชน่เคย 

ไม่ว่าจะเป็นการสอบวดัความรูค้วามสามารถดา้นศุลกากรและดา้นการบรหิาร (Customs

Knowledge Test : CK Test) Customs Talent Management, Coaching & Mentoring 

และ e-Learning

Customs Talent Management ไดป้ระกาศรายชือ่ผูผ่้านการคดัเลอืกเพือ่เขา้รว่ม

โครงการแลว้ จ านวน 28 คน ซ ึง่ต่อจากนี ้จะมกีารพฒันาผูท้ีผ่่านการคดัเลอืกดงักล่าวไปจนถงึสิน้

ปีงบประมาณ และประเมนิผลในชว่งทา้ยของการพฒันา

ส าหรบั Coaching & Mentoring ไดม้ีการประกาศรายชือ่ Mentor เพื่อให ้

Mentee เลอืกแลว้ (เลอืก Mentor ทีอ่ยู่ต่างหน่วยงาน) และทัง้ Coach และ Mentor ทุกท่าน 

ตอ้งเขา้ไปเรยีนรูว้ ิชา การสอนงานและการใหค้ าปรกึษาใน e-Learning ของ ก.พ. ซ ึง่ขณะนีก็้

จะอยู่ในชว่งของการ Coaching & Mentoring โดยคณะท างานตดิตามประเมนิผลแนวทางการ

พฒันาบุคลากรดว้ยวธิกีารสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching & Mentoring) ของกรมศุลกากร 

จะไปติดตามและประเมินผลตามหน่วยงานต่างๆ ในตน้เดือน ก.ค. นี้

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 

ซ ึง่บทความดังกล่าวจะน าไปตีพิมพล์งใน e-Newsletter ของ ROCB ต่อไป

เชน่เคยค่ะ ท่านใดสนใจหรอืมีบทความดีๆ  ทีจ่ะเผยแพรใ่นสือ่ต่างๆ หรอือยากจะให ้

สบท. น าเสนอองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถประสานกบั สบท.ได ้

แลว้พบกนัใหม่คะ่
นางนนัทฐ์ติา  ศ ิรคิตุต ์

ผอ.สบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนนัทฐ์ติา ศริคิตุต ์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานตระชาสมัพนัธส์ านกับรหิารทรพัยากรบุคคล
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โครงการ
ศุลกากร
คุณธรรม

องคก์รศุลกากรคุณธรรม

กระทรวงการคลงั มีนโยบาย

ส ่ง เสร ิมและพฒันาองคก์รไปสู่

การเป็นกระทรวงแห่งค ุณธรรม 

และไดด้  าเนินการโครงการกระทรวงการคลงั : 

คุณธรรม โปร่งใส ไรทุ้จริต เพื่อให้

บ ุค ล า ก ร ใ น ส งั ก ัด ม ีค ุณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ

ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจริต ค านึงถึง

ประโยชนส์่วนรวมมากกว่าส่วนตน

และไดม้อบหมายใหก้รมศุลกากร

เ ป็นหน ่วยงานน า ร ่อ งศ ุลกากร

คุณธรรม

ปีงบประมาณ 2560  สบท. แจ้งเวียนหนงัสือใหทุ้กส่วน

ราชการและจัดประชุมช้ีแจงเพื่อรบัทราบการด าเนินโครงการ

ตามแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม 6 ขั้ นตอน ของ

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตรี

การด าเนนิงานปีงบประมาณ 2560

การด าเนนิงานปีงบประมาณ 2561
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ปีงบประมาณ 2561 มีการก าหนดคุณธรรมอัตลกัษณ์

และจริยปฏิบติัของกรมศุลกากร พร้อมทั้ งก าหนดตัวช้ีวัด

พฤติกรรม ดงันี้



Newsletter
VOLUME 3/2018

Human Resource Management Bureau

“คนดีศรีศุลกากร” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 “คนดีศรีหน่วยงาน” จ านวน 13 คน ให้ได้รับมอบใบประกาศเกยีรติคุณคนดีศรีหน่วยงาน ได้แก่

นายอุทยั  ดวงสูงเนิน (สทส.)

นางลกัษมี  เติมติกุล (สบก.)

น.ส.กรกช  เทียนส่องแสง (สสป.)

นางมนฤดี  พรหมโชติ (สกท.)

นายสุทธิพร  ศรีเย็น (สทก.)

น.ส.ศิริลกัษณ ์ ชไมบุปผา (สสล.)

น.ส.พมิพป์วีณ์ เพชรรตัน ์(สทบ.)                  

นายสดาย ุ บุพศิริ (สผภ.)

น.ส.สมหญิง  ผายรศัมี (ศภ.1)

นางอรวรรณ บุญสรา้ง (ศภ.2)

น.ส.นงลกัษณ ์ ศิริเถาว์ (ศภ.3)                 

นางสุทศันีย ์ สุภาพนัธ ์(ศภ.4)

นายพภิทัร์ สิริจ ารสัสกุล (ศูนยป์ระมวลขอ้มูลการข่าวทางศุลกากร)

โครงการ “คนดีศรีศุลกากร” 

โครงการคนดีศรีศุลกากร มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข ้าราชการที่มี

ความซ่ือสตัย ์สุจริต มีความประพฤตปิฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งที่ดีในดา้นการครองตน การครองคน การครองงาน

มีผลงานดีเด่นปรากฏชัด เป็นตน้แบบของขา้ราชการที่ดี น ามาซ่ึงความภาคภูมิใจแก่ขา้ราชการผูไ้ดร้บั

การคดัเลือก และส่งเสริมใหข้า้ราชการกรมศลุกากร มีคณุธรรม จริยธรรม และซ่ือสตัยสุ์จริต

คณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีมติคัดเลือก 

 “คนดีศรีศุลกากร” จ านวน 5 คน ให้ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกยีรติคุณ พร้อมเงินจ านวน 10,000 บาท ได้แก่

น.ส. ดาริกา  ทุมมากรณ์ (กตน.)

นายชนาวุธ พนัธุส์วสัด์ิ (สบท.) นายพงษเ์ดช  ทิพยโ์พ (สพก.)

นายเตชะพิชญ ์ เตชะโกสิต (สมพ.)

นางนุชจรี  อาจารียวุฒิ (สสอ.)
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หลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี

Human Resource Management Bureau

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เหรียญจักรพรรดมิาลา

เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย

ทรงเรียกว่า  "เครื่องราชอิสริยยศ" ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
สร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้
เปลี่ยนมาเรียกว่า “เครื่องราชอิสริยาภรณ์”
ส าหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ 
ข้าราชการ และผู้กระท าคุณความดีให้แก่ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี

ใช้อักษรย่อว่า ร .จ.พ. เป็นเหรียญ
ส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบใน
ราชการส าหรับข้าราชการพลเรือนที่รับราชการ
มาด้วยความเรียบร้อยเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี 

การนับ เวลาราชการ  ให้นั บ โดย
ค านวณเวลาราชการทั้งหมดของผู้นั้นรวมกัน 
แต่ถ้าผู้นั้นเข้ารับราชการก่อนอายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์ ให้นับตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ส ำหรับกำรขอ
พระรำชทำนฯ ครั้งแรก 
ต้องปฏิบัติงำนติดต่อกัน 
ดังนี้
• ข้าราชการ 

5 ปีบริบูรณ์
• ลูกจ้างประจ า

8 ปีบริบูรณ์
• พนักงานราชการ 

5 ปีบริบูรณ์

ระยะ
เวลา

กรณี
ถูก

ลงโทษ
ทางวินัย 

ให้ เพิ่ มก ำหนด
ระยะเวลำกำรขอ
พระรำชทำนอี ก 
1 ปี  ยกเว้ นโทษ
ภำคทัณฑ์

ต้ องมิ ได้ รั บกำร
ประเมิ นผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรหรือ
กำรปฏิบัติ งำนใน
รอบ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ 
(10รอบกำรประเมิน)
ไม่ต่ ากว่าระดับดี
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ประมวลภาพพธีิรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ชัน้สายสะพาย ประจ าปี 2560 

ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

สบก. ร่วมกับ สบท. จัดพิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ชั้นสำยสะพำย 
ประจ ำปี 2560 ต่อหน้ำพระฉำยำลักษณ์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน 
2561 ณ ห้องโถง อำคำร 1 กรมศุลกำกร 

โดยมีผู้มาเข้าร่วมในพิธีฯ ตามล าดับ ดังนี้ 
• ผู้ที่รับครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ช้ันมหำวชิรมงกุฎ จ ำนวน   3 รำย 
• ผู้ที่รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ช้ันประถมำภรณ์ช้ำงเผือก จ ำนวน 16 รำย 
• ผู้ที่รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ช้ันประถมำภรณ์มงกุฎไทย จ ำนวน 24 รำย 
รวมจ านวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งสิ้น 43 ราย
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การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร
(Customs Knowledge Test : CK Test)

สบค. สบท. ได้จัดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร 
(Customs Knowledge Test : CK Test) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการกรมศุลกากร และ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ท่ีปฏิบัติงานใน
ฐานะผูป้ฏิบัติ ให้ไปด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ เพื่อปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย 

โดยได้ด าเนินการการสอบไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 1,312 คน ซึ่งได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านฯ ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ท่ี 
8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีจ านวนผู้สอบผ่านฯ ทั้งสิ้น 853 คน
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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 training-
related 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.


