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สารจากผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

สวัสดีค่ะ
พบกับ HR Newsletter อีกคร้ังนะคะ ส ำหรับฉบับนีเ้ปน็ฉบบัที่ 8 หรือ HR Newsletter 

Volume 8/2020 ฉบับนี้เนือ้หำสำระจะยังคงเข้มข้นเชน่เดิม โดยจะน ำเสนอประเด็นทีมี่เนือ้หำเกีย่วกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล งำนด้ำนสิทธปิระโยชนแ์ละทะเบียนประวัติ กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และกำรประชำสัมพันธ์ในเร่ืองต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนข้ึนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
2) กำรได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหนง่ทีมี่เหตุพเิศษต ำแหนง่นติกิร (พ.ต.ก.) 3)กำรพัฒนำระบบตรวจสอบประวัตบิคุลำกร
และระบบกำรลำอิเล็กทรอนกิส์ (e-Leave) และ 4) กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

กรมศุลกำกร ได้ปรบัปรุงหลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเล่ือนข้ึน
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ โดยก ำหนดใหผู้้ประสงคเ์ข้ำรับกำรประเมินบุคคลฯ สำมำรถยื่นเอกสำร
ขอรับกำรคัดเลือกบุคคล (เอกสำรหมำยเลข 1–4) ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน ก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีกำรก ำหนดรอบ
กำรประเมินบคุคลฯ โดยมีข้ันตอนกำรด ำเนนิกำรเพียง 5 ข้ันตอน ดังนี ้1) กำรปฏิบตัิหนำ้ที่รำชกำร2) กำรยืน่เอกสำรกำรสมัคร 3) กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสำรกำรสมัคร 4) กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ 5) กำรพิจำรณำผลงำนฯ และกำรเลื่อนระดับ

กำรได้รับเงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษ ต าแหน่งนติิกร (พ.ต.ก.)สำมำรถแบ่งไดเ้ปน็ 2 กรณี คือ 1) กรณี
ขอรับคร้ังแรก ระดับปฏิบตัิกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ และกรณขีอรับเพิม่ในระดับทีสู่งข้ึน ระดับช ำนำญกำร – ช ำนำญกำรพิเศษ

ด้ำนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ กบท. ได้พัฒนำระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร โดยสำมำรถพิมพ์
ทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร (ก.พ. 7) ได้ด้วยตนเอง และพัฒนำระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) ให้สำมำรถระบุผู้ปฏิบัติหน้ำที่
แทนระหว่ำงลำ โดยผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนระหว่ำงลำ (ลำพักผ่อน) สำมำรถกดรับทรำบใบมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในระบบฯ          
e-Leave ทดแทนกำรลงลำยมือชื่อในกระดำษได้

กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กบท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร
ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานในการประชุมฯ
และในวันศุกร์ที่ 7 สิงหำคม 2563 นายชัยยุทธ ค าคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร่วมเป็นวิทยำกร 
อภิปรำยเร่ือง “องค์กรคณุธรรม โปรง่ใส ยุค 4.0” ให้แก่ผูเ้ข้ำสัมมนำสำธำรณะหลกัสูตร “นกับริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตระดับสงู” (นยปส.) รุ่นที่ 11 ซึ่งจัดโดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อำคำร 4 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

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)
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HR Chatbot

“ประเมินเป็นช ำนำญกำรแบบใหม่ 

ง่ำยนิดเดียว”

กรมศุลกำกรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำ รับกำรประเมินผลงำน

เพื่อเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

มำกยิ่งขึ้น โดยก ำหนดให้ผู้ประสงค์เข้ำรับกำรประเมินบุคคลฯ สำมำรถยื่นเอกสำรขอรับกำรคัดเลือกบุคคล

(เอกสำรหมำยเลข 1 – 4) ได้ล่วงหน้ำไม่เกิน 6 เดือน ก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีกำรก ำหนด

รอบกำรประเมินบุคคลฯ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเพียง 5 ขั้นตอนง่ำย ๆ ดังนี้ครับ 

น้อง Dodee มีเรือ่งเล่ำ...

กำรตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูส้มคัรและเอกสำรกำรสมคัร

กบท. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และควำมถูกต้องของเอกสำรหมำยเลข 1-4 ในกรณีที่มี

กำรขอเก้ือกูลจะต้องน ำเสนอเข้ำคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ นับระยะเวลำเก้ือกูล

กำรยื่นเอกสำรกำรสมัคร   

ผู้ประสงค์ขอเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลฯ ส่งเอกสำรหมำยเลข 1-4 พร้อมทั้งเอกสำรขอเกื้อกูล 

(ถ้ำมี) โดยให้นับคุณสมบัติล่วงหน้ำได้ไม่เกิน 6 เดือน

กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

ผู้ประสงค์ขอเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลฯ ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตรงตำมค ำสั่งแต่งตั้ง

ของกรมศุลกำกร กรณีปฏิบัติหน้ำที่ฯ แตกต่ำงไปจะต้องมีค ำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้ำที่ฯ 

ณ ต้นสังกัดเดิม ก่อนยื่นเอกสำรหมำยเลข 1-4

Scan QR Code เพื่อดูประกำศ อ.ก.พ. กรมศุลกำกร

สอบถำมเพิ่มเติม :

โทร. 02 667 7000 ต่อ 20 - 7751

ส่วนบริหำรงำนบุคคล กบท.

กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกฯ

กรมศุลกำกรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับ        

กำรคัดเลือก พร้อมทั้งชื่อผลงำน และ

ก ำหนดให้ส่งผลงำน จ ำนวน 5 เล่ม 

ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกำศ

กำรพจิำรณำผลงำนฯ และกำรเลือ่นระดบั

กบท. จัดส่งผลงำนให้คณะกรรมกำร

ประเมินผลงำนฯ พิจำรณำผลงำน 

เมื่อผลงำนผ่ำนและมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนแล้วจึงมีค ำสั่งเลื่อนระดับ

ต่อไป
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ระบบตรวจสอบประวติับคุลากร

ประวติัการรบัเครื่องราชยฯ์

ประวติัการด ารงต าแหน่ง ท่ีอย ู่

การศึกษา การอบรม/ดงูาน/สมัมนา

ครอบครวั

ขอ้มลูทัว่ไป

พิมพท์ะเบียนประวติัขา้ราชการ 

(ก.พ. 7) ไดด้ว้ยตนเอง

ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Leave)

ผูท้ี่ประสงคจ์ะลาพกัผอ่นสามารถระบผุูป้ฏิบตัหินา้ท่ีแทนระหว่าง

ลา โดยผูป้ฏิบตัหินา้ท่ีแทนระหว่างลา (ลาพกัผอ่น) สามารถกด

รับทราบใบมอบหมายการปฏิบตัหินา้ท่ีในระบบ e-Leave ทดแทน

การลงลายมอืชือ่ในกระดาษไดแ้ลว้นะคะ

New 

Feather!!!

1

2

ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะลาพกัผอ่น
ผ ูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน

3

ใบลาท่ีรบัทราบแลว้

5

บนัทึกรบัทราบการปฏิบติัหนา้ท่ีแทน

4
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การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร
ครั้งที่ 4/2563

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
กรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร                        
ครั้งที่  4/2563  เมื่อวันอังคาร ที่  4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ชั ้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมี                   
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี รักษาการ                  
ในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีพร้อมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม
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“องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ยุค 4.0”
หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 11
นายชัยยุทธ ค าคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร

ร่วมเป็นวิทยากร อภิปรายเรื่อง “องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ยุค 4.0” ให้แก่ผู้เข้าสัมมนา
สาธารณะหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”
(นยปส.) รุ ่นที ่ 11 ซึ ่งจ ัดโดยส านักงาน ป.ป.ช. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั ้น 3 อาคาร 4 
ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563


