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 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชนะเลิศรางวัลเพชรศุลกากร ประเภทส่วนราชการ 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร เข้ารับรางวัลเพชร

ศุลกากรครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2563 ในการนี้ กบท.  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภท ส่วนราชการ   

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เพชรศุลกากร ครั้งที่ 5 

พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมีคณะผู้บริหารกรมศุลกากรร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว                                             

ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ ์อาคาร 1 กรมศุลกากร                                       

 
 รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) 

 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการ                    
จัดเก็บภาษี พร้อมด้วย นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิสูตร  สิงห์สง่า 
ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม และคณะ เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9                    
(NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดโดยส านักงาน ป.ป.ช. โดยมีพลต ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติมอบรางวัลดังกล่าว                             
เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณโถงหน้าห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ส านักงาน ป.ป.ช.                      
ซึ่งกรมศุลกากรจะมุ่งมั่นด าเนินการด้านการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ “รับผิดชอบ สุจริต จิตบริการ” อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 

 
 

ส่วนบริหารงานบุคคล (สบค.) เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) มีภารกิจในการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ
ข้าราชการกรมศุลกากร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทีผ่่านมา สบค. ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว และการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ  

  กรมศุลกากรได้ด าเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 17 -  26 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู ้สมัคร
เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 18 คน ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
โสตทัศนศึกษา จ านวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ
ในต าแหน่ง Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) 
เพ่ือปฏิบัติงานประจ า ณ ส านักงานเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia 
Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P) 
จ านวน 30 คน และกรมศุลกากรได้ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์ และต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
และลูกจ้ างชั่ วคราวกรณี พิ เศษในต าแหน่ ง Program 
Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  
จ านวน 12 คน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
จ านวน 3 คน และ Program Coordinator (นักจัดการ
งานทั่วไป) จ านวน 10 คน 

2. การบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้ายข้าราชการ 
การจัดจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างของ
กรมศุลกากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กบท. ได้ด าเนินการบรรจุ 
และแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ว่างในแต่ละ
ต าแหน่งงาน พร้อมทั้งจัดจ้างพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กบท. 
ได้ด าเนินการ ดังนี้  

➢ ย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนเพ่ือให้ข้าราชการได้รับ
ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย โดยแบ่งเป็น
ข้าราชการ ประเภทวิชาการ จ านวน 590 ราย และประเภททั่วไป 
จ านวน 180 ราย ซึ่งในจ านวนดังกล่าว ได้รวมการแต่งตั้ง
บุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่
สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากร
และด้านการบริหาร (CK Test) จ านวน 49 ราย เพ่ือเป็น
การสนับสนุนให้ข้าราชการได้รับความก้าวหน้าและถือเป็น
ก้าวแรกในการเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ของกรมศุลกากร  

ส่วนบริหารงานบุคคล 
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➢ ด าเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายด่านศุลกากร 
(ผู ้อ านวยการระดับสูง) โดยมีผู ้ได้รับการแต่งตั ้ง ให้
ด ารงต าแหน่งนายด่านศุลกากร จ านวน 8 ราย 

➢ ขออนุมัติให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่เพ่ิมขึ้น ในประเภทวิชาการ จ านวน 84 ราย 
และประเภททั่วไป จ านวน 59 ราย  

3. การปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  

 กบท. น าเสนอ อ.ก.พ. กรมศุลกากร พิจารณา
ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานระดับช านาญการ เพ่ือให้
การด าเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนและกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม กรณีต าแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้น
จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  
จ านวน 94 ต าแหน่ง  
 กบท. ได้ด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 94 ต าแหน่ง โดยมีการ
สัมภาษณ์ ครั้งที่  1 จ านวน 42 ต าแหน่ง  เมื่อวันที่  
16 – 17 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 2 จ านวน 52 ต าแหน่ง 
เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 และประกาศผล
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินฯ  ทั้ง  2  ครั้ง รวมจ านวน 

94 ต าแหน่ง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 

กบท. ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมิน 
ผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ของกรมศุลกากร โดยมีผลส าเร็จของงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ประเภท 
และระดบัต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

(ราย) 

ได้รับ 
การแตง่ตั้ง 

(ราย) 

รวม 

(ราย) 

ประเภททั่วไป  
ระดับช านาญงาน 

11 18 29 

ประเภทวิชาการ  
ระดบัช านาญการ 

184 144 328 

ประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการพิเศษ 

94 - 94 

ประเภทวิชาการ  
ระดับเชี่ยวชาญ 

4 3 7 
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1. โครงการให้ความรู้และเผยแพร่การด าเนินการ
ทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
         สวค. กบท. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ บทควำม
ต่ำงๆ ในรูปแบบ Infographic เผยแพร่  Infographic 
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัยและละเมิด ทำงระบบ 
Intranet ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
        ไตรมำสที่ 1 : เรื่องกำรด ำเนินกำรทำงละเมิด 
        ไตรมำสที ่ 2 :  เรื่อง แนวทำงกำรลงโทษวินยัอย่ำงร้ำยแรง 
        ไตรมำสที ่ 3 :  เรื่อง กำรด ำเนินคดีแก่ผู้ที่พ้นจำกรำชกำร 
        ไตรมำสที่ 4 : เรื่อง ควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง 
        และได้จัดท ำแบบทดสอบประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเรื่องวินัยและควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
ผ่ำนทำงระบบ Single Sign-On ให้ เจ้ำหน้ำที่ เข้ ำท ำ
แบบทดสอบประเมินควำมรู้ด้วยตนเองในระหว่ำงวันที่ 
22 กรกฎำคม 2563 ถึงวันที่ 18 กันยำยน 2563 โดยมี                
ผู้เข้ำท ำแบบทดสอบฯ แล้วจ ำนวน 5 ,105 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 80.4 ของเจ้ ำหน้ำที่ กรมศุลกำกรทั้ งหมด                         
อันเป็นไปตำมระดับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวอย่างบทความรูปแบบ Infographic ที่ได้เผยแพร่ 

2. โครงการ “สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ” 

 สวค. กบท. ได้ด ำเนินกำรสร้ำงสรรค์สื่อเอนิเมชั่น  
(Animation Clip) พร้อมทั้งเผยแพร่ Video ผ่ำน Social Media                   
เ ช่ น  Line Group, Intranet, Youtube Channel                      
ในปีงบประมำณพ.ศ. 2563  หัวข้อ “Be Proud” 

3. โครงการเสริมสร้างเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ
ทางวินัย 

สวค. กบท. สร้ำงระบบฐำนข้อมูล  บนเว็บไซต์  
http://hr.customs.go.th/ ให้คณะกรรมกำรหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง สืบค้นและดำวน์โหลดแบบฟอร์มกฎหมำยและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้สะดวกมำกขึ้น เพ่ือควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็วในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ
ควำมร ับ ผิดทำงละเมิด  และได้ด ำ เนินกำรแต่ งตั้ ง
คณะท ำงำนฯ เพ่ือจัดท ำข้อมูล  ตำมค ำสั่งกองบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ที่ 80/2562 ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2562  

โดยมีข้อมูลที่น ำลงสู่ระบบแล้ว คือ 

- คู่มือกำรด ำเนินกำรสืบสวนและสอบสวนทำงวินัย 
- คู่มือกำรด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำง
ละเมิด 
- ข้อมูลกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด 
และได้ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำโครงกำร

ส่วนวินัยและควำมรับผิดทำงละเมิด 
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 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New Entry Customs Officers) 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New Entry Customs 
Officers) รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 16 ตุลาคม 2563
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน รวม 88 ราย ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ กรุงเทพฯ 

 
 
 

 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร นักบริหารระดับกลาง กรมศุลกากร 

 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กรมศุลกากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563 ให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร
48 ราย และข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง 12 ราย รวม 60 ราย ณ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

สถาบันวิทยาการศุลกากร 
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 

 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ 

ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ให้แก่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
25 ราย ณ ลิฟวัลเล่ย์ รีสอร์ท อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 

   
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร WCO Sub-Regional Train-the-Trainer Workshop on 

Customs Valuation 
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ WCO ROCB A/P จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร WCO Sub-Regional 
Train-the-Trainer Workshop on Customs Valuation ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2563 เพ่ือพัฒนา
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านราคาศุลกากร และเสริมสร้างศักยภาพการเป็นวิทยากรมืออาชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ 

การสอบวัดความรู้เพ่ือขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3/2563 
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสอบวัดความรู้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ รวม 589 ราย 
เพ่ือขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 

การประชุมหารือระหว่างกรมศุลกากรกับคณะผู้แทน JICA ประจ าประเทศไทย 

นายชัยยุทธ ค าคุณ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JICA) ประจ าประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 กรมศุลกากร ในประเด็นหารือ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอขอรับความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่นประจ าปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ. 2021
ซึ่งจะเริ่มด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาบุคลากร (The Project for Enhancing the Human 
Resource Development Capacity of Customs Administration) ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - 2567 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานด้านงานศุลกากร (Standard Training Course on 
Customs Knowledge) : หลักสตูรมาตรฐานด้านพิธีการศุลกากร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานด้านงานศุลกากร เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ของกรมศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “คณะท างานจัดท าหลักสูตรมาตรฐานด้านพิธีการศุลกากร” ซึ่งประกอบไป
ด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จากหน่วยงานทั้งด้านวิชาการและด้านบริการ
ศุลกากรได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรมาตรฐานด้านพิธีการศุลกากร (Standard Training Course on Customs 
Procedures)ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของกรมศุลกากร ในการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

ผลการด าเนินงานของคณะท างานฯ มีดังนี้  1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวทางการด าเนินการ มาตรฐาน 
กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  2) ก าหนดหัวข้อ ประเด็นส าคัญ และโครงสร้างหลักสูตรมาตรฐาน ที่มีเนื้อหา
ครบถ้วนและครอบคลุมด้านพิธีการศุลกากร  3) ก าหนดโครงสร้างการจัดท าหลักสูตร ให้มีรูปแบบ (Format) 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์การจัดท าหลักสูตร  4) จัดท ารายละเอียด
เนื้อหาหลักสูตรมาตรฐานด้านพิธีการศุลกากร ตามรูปแบบที่ก าหนด และรายงานกรมศุลกากรรับทราบ  5) กรมศุลกากร
รับทราบผลการจัดท าหลักสูตรมาตรฐานด้านพิธีการศุลกากร และเห็นชอบให้น าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้เป็น
แนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร  6) สถาบันวิทยาการศุลกากร ได้น าหลักสูตรดังกล่าว
ไปใช้ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม ่รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิชา พิธีการศุลกากร 
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1. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับที่สูงขึ้น 

กรมศุลกากรได้มีการจัดท าแผนการก าหนดต าแหน่ง
เป็นระดับสูงขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 54 ต าแหน่ง โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ดังนี้  

1.1 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
(ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน) จ านวน  2 ต าแหน่ง  

▪ กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
เชื่ อมโยง ข้อมูล  การน า เข้ า  ส่ งออก             
และโลจิสติกส์ 

▪ ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 

1 .2  ต าแหน ่งประ เภทว ิชาการ  ระด ับ                
ช านาญการพิเศษ (ผู ้อ านวยการส่วน)                        
จ านวน 52 ต าแหน่ง  

▪ ด่านศุลกากรช่องสะง า (ส่วนบริการศุลกากร) 
▪ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา (ส่วนบริการศุลกากร) 
▪ ด่านศุลกากรทั้ง  48 ด่าน (ส่วนควบคุม           

ทางศุลกากร 
▪ ส านักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง           

(ส่ วนบริ การศุ ลกากร และส่ วนควบคุม               
ทางศุลกากร 

 

โดยจัดท าค าขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

และแบบประเมินค่างานให้สอดคล้องกับบทบาท 

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ 

และประสิ ท ธิ ผ ล  ตอบสนองการปฏิบั ติ งานที่ ได้ 

รับมอบหมาย ในเชิงนโยบายต่อไป 

 

 

2. การด าเนินการตามแผนวิ เคราะห์ 

ภารกิจงาน และก าลังคน เพ่ือรองรับภารกิจของ

หน่วยงาน 

 สคอ. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ 
กรอบอัตราก าลัง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัด เก็บข้อมูลของหน่วยงานในกรมศุลกากร  
ส าหรับน าไปใช้ประกอบการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง  
เพ่ือให้กรมศุลกากรมีกรอบอัตราก าลังที่ เหมาะสม 
รองรับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดขึ้นในวันที่  
16 - 17 กันยายน 2563 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก  
นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ์  ที่ปรึกษาด้านการ พัฒนา 
และบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม
ชี้แจงดังกล่าว  

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
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3. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2564  

สคอ .  ไ ด้ ข อท า ค ว ามตกล งก า ร จ้ า ง ลู กจ้ า ง 
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกรมศุลกากร จ านวน 875 อัตรา  
กับกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ  
ที่ กค 0420/50348 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 อนุมัติ 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกรมศุลกากรครบถ้วนทุกอัตรา 
 

4.  กรอบอัตราก าลั งพนักงานราชการ                    
รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)
ของกรมศุลกากร  

สคอ. ได้จัดท ำค ำขอรับกำรจัดสรรกรอบอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำชกำร รอบที่ 5 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
– 2567) โดยคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 
ได้พิจำรณำอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
รำชกำรให้แก่กรมศุลกำกร จ ำนวน 909 อัตรำ  
ซึ่งกรมฯ ได้จัดสรรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร
ดังกล่ำวคืนให้แก่หน่วยงำนเดิม เพ่ือคงอัตรำต ำแหน่ง
ของบุคลำกรภำครัฐของกรมศุลกำกรให้สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงต่อเน ื่อง
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1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 146 ปี 

กบท. ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมศุลกากรครบรอบ 146 ปี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
ณ ห้ อง โถง  ชั้ น  1 อาคาร  1 กรมศุ ลกากร  โดยมี              
น า ยกฤษฎา  จี น ะ วิ จ า รณะ  อธิ บ ดี ก ร มศุ ล ก าก ร               
เป็นประธานในพิธี และนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต ์ผู้อ านวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลกล่าวรายงานในงานดังกล่าว
ประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
รางวัลข้าราชการผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต รางวัลข้าราชการผู้มีผลงานดีของกรม
ศุลกากร รางวัลตาม “โครงการคนดีศรีศุลกากร” 
“โครงการคนดีศรีหน่วยงาน”  

2. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ. 2563 

สสท. กบท. ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี                     
พ.ศ. 2563 ร ะหว ่า ง ว ันที ่ 17 -  21 ส ิงห าคม  2563                    
ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยคณแพทยศาสตร์ 
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับ
การตรวจสุขภาพ จ านวน 1,694 ราย  

3. Line Live ขั้นตอนการยื่นขอรับบ านาญ  (e-Filing) 

 ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ฝทฐ. สสท. กบท. ได้รับมอบนโยบาย และสนับสนุนการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มาปรับใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล และรักษาระยะห่างในการ
พบปะระหว่ า ง กั น  ห รื อ  Social Distancing จึ ง น า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการอ านวยความสะดวกโดยใช้วิธี 
Live ผ่าน Line Application ถ่ายทอดสด ให้ค าแนะน า 
แก่ข้าราชการที่ เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2563 ให้มีความเข้าใจในการยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ 

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ 
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 

 
Line Live คือ “การถ่ายทอดสด” 

ให้ผู้ร่วมสนทนาในกลุ่มได้รับชมพร้อมกันได้ 

5. ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) 

 ได้มีการพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์                   

(e-Leave) โดยมีหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันจ านวนวันลา 

(Pop Up) และเพ่ิม Function โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ระหว่างลา (ลาพักผ่อน) สามารถกดรับทราบใบมอบหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ในระบบ e-Leave ทดแทนการลงลายมือ

ชื่อในกระดาษ  
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 

 

 
1. กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ ำปีของชำติ พ.ศ. 2563 

ตามที่ กระทรวงการคลัง มีหนังสือขอความร่วมมือ 
ให้จัดท าโครงการวันรักต้นไม้ของชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 
และส านักงานเลขานุการกรม ได้มีหนังสือแจ้งเวียน 
ขอความร่วมมือ ทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากร 
ร่วมกันบ ารุงรักษาต้นไม้ ในการนี้ นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ได้มอบหมายให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว 

นายวิสูตร  สิงห์สง่า ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม 
จริยธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด กคจ. ได้ร่วมใจกัน 
จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการดังกล่าว 
โดยร่วมกันปลูกต้นโกงกาง รวม 59 ต้น ณ บริเวณป่าชายเลน 
ต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยกิจกรรมปลูกป่า 
ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 ด้วย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. โครงกำร กคจ. สญัจร (Ethics Roadshow)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

     ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการ 
จริยธรรมประจ ากรมศุลกากร นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
อ ธ ิบ ด ีก ร ม ศ ุล ก า ก ร  นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ที่ปรึกษา                        
ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานของด่านศุลกากรท่าลี่ และด่านศุลกากรเชียงคาน 
จังหวัดเลย ตาม “โครงการ กคจ. สัญจร” (Ethics Roadshow) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 

 

    กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
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3. กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ                       
กรมศุลกำกร ครั้งที่ 4/2563 

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการ 

จริยธรรมประจ ากรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้งที ่4/2563 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร 

ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

เวลา 09.00 น .  โดยมีนายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 

อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษา 

ด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะกรรมการ 

จริยธรรมประจ ากรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4. กำรสร้ำงแนวร่วมหน่วยงำนหรือภำคประชำสังคม
ภำยนอก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้องค์กรศุลกำกรคุณธรรม 
     นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู ้อ านวยการกองบริหาร
ทร ัพยากรบุคคล ให ้การต้อนร ับคณะศึกษาดูงาน  
จากเทศบาลต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ในการศึกษาดูงานการด าเนินงานด้านองค์กรโปร่งใส  
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบของกรมศุลกากร ณ ห้องประชุม 
ภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร และส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  

 

 

 

 

 

 จัดท ำคู่มือ “ศุลกำกรคุณธรรม” เพ่ือเป็นกำร
เผยแพร่แนวทำงองค์กรศุลกำกรคุณธรรมและเป็นคู่มือ
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำรศุลกำกรคุณธรรม 
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