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เนื้อหำสำระจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม โดยจะน ำเสนอประเด็นที่ชำวศุลกำกรให้ควำมสนใจ มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรประชำสัมพันธ์ ใน เรื่ องต่ ำง  ๆ  ได้แก่  
1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
กรณีผู้ครองต ำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 2) แผนพัฒนำบุคลำกรของกรมศุลกำกร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 3) Customs Professional e-Learning Platform “Web based Application” 4) กำรเข้ำ
ร่วมประชุม WCO GLOBAL  MEETING OF INTEGRITY EXPERTS และ 5) กำรบรรยำยให้ควำมรู้จรรยำและประมวลจริยธรรม

กรมศุลกำกรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ระดับช านาญการพิเศษ กรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดยมีประกำศที่เกี่ยวข้องดังน้ี (1) ประกำศ           
กรมศุลกำกร ที่ 84/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 เพิ่มเติมกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) ในสำยงำนนักวิชำกำรศุลกำกร และสำยงำนนักทรัพยำกรบุคคล (2) ประกำศกรมศุลกำกร ที่ 288/2562 ลงวันที่ 
26 ธันวำคม 2562 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพิจำรณำกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษกรณีข้ำรำชกำรผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และ (3) ประกำศ อ.ก.พ. กรมศุลกำกร ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ กรณีผู้ครองต ำแหน่งเป็น
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กบท. ได้จัดท ำแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 6 แผนงำน (16 โครงกำร 28 หลักสูตร) นอกจำกน้ี Customs Professional e-Learning Platform 
“Web based Application” มีกำรจัดท ำระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) พระรำชบัญญัติศุลกำกรและประมวล
ระเบียบปฏิบัติศุลกำกร เพื่อให้สำมำรถค้นหำข้อมูล พระรำชบัญญัติศุลกำกร และประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกำกร          
ได้ง่ำยๆ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลำ

ส ำหรับงำนด้ำนกำรคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท. ได้เข้ำร่วมประชุม 2nd WCO GLOBAL MEETING OF 
INTEGRITY EXPERTS ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเซี่ยเหมิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 16 - 19 ธันวำคม 2562 และ   
การจัดโครงการฝึกอบรมความรู้จรรยาข้าราชการกรมศุลกากรและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้แก่
ข้ำรำชกำรใหม่ (New Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 28 รำย เม่ือวันพุธที่    
11 ธันวำคม 2562

เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ หรืออยำกจะให้ กบท. น ำเสนอ               
องคค์วำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นางนันทฐ์ิตา  ศิริคุปต์                                                                              

ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)



* ข้าราชการ HiPPS ยื่นเอกสารประกอบการคัดเลือก/กบท. ตรวจสอบคุณสมบัติ
* อธิบดีพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งเสนอต่อปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
* ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกต าแหน่งละ 1 คน และผลงานที่จะส่งประเมิน

ผลงานที่จะส่งประเมิน
• ส่งผลงาน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
• เป็นผลงานในระดับช านาญการ ที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 

นับถึงวันที่ย่ืนประเมิน

• ไม่ก่อนวันที่ กบท. ได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถน าไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของผลงาน

• ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด

เกณฑ์การประเมินผลงาน
• แก้ไขที่ไม่ใช่สาระส าคัญ ส่งผลงานที่แก้ไข ภายใน 

7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
• แก้ไขในสาระส าคัญได้ 2 ครั้ง ส่งผลงานที่แก้ไข 

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
• ผู้ที่จะผ่านการประเมินผลงานต้องได้รับคะแนน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

วิธีการคัดเลือก

วิธีการประเมิน

การแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ กรณีผู้ครอง
ต าแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

ตามประกาศ Career Path ของกรมศุลกากร
• ข้าราชการ HiPPS ต้องเรียนรู้และพัฒนาการท างานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของ

กรมศุลกากร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 ปี (ระดับพื้นฐาน 6 ปี และระดับสูง 2 ปี)
• ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาการท างานครบตามกรอบฯ ระยะเวลาอย่างน้อย 8 ปี

หากมีข้อสงสัยติดต่อ สบค. กบท.
โทร. 20 – 6354 หรือ 20 - 7097



จ านวน  6 แผนงาน 16 โครงการ

แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลกั จ านวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบความคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุม่ผู้มีศักยภาพสูง 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบตัิงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพือ่รองรับการเป็นรัฐบาลแบบเปดิ

แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร จ านวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสัมมนาผู้บริหารของกรมศุลกากร

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัตงิานของบุคลากร จ านวน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะดา้นงานศุลกากรส าหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรมอือาชีพ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร
4. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า
5. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
6. โครงการพัฒนาทักษะดา้นภาษาตา่งประเทศที่ส าคัญในงานศุลกากร
7. โครงการพัฒนาทักษะดา้นดจิิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูอ่งค์กรดิจิทัล

แผนงานพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรับต าแหน่ง จ านวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบัตงิาน
2. โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการเกษียณอายุราชการ

แผนงานส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน จ านวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสัมมนาร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในงานศุลกากร

แผนงานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างอาเซียน
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคศุลกากรให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

สถาบันวิทยาการศุลกากร  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศลุกากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



Customs Professional e-Learning Platform

“Web based Application”

ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) พระราชบัญญัติศุลกากรและประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร

เข้าเว็บไซต์ https://customselp.com
และกรอก Username & Password 2

1
เลือกค้นหาประมวลฯ และกดเครื่องหมาย 

ค้นหาข้อมูล  

“หรืออีกหนึ่งช่องทางการค้นหา”
เข้าเว็บไซต์ https://laws.customselp.com

กรอก Username & Password
และกดเครื่องหมาย       ค้นหาข้อมูล

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 20-5833

สวศ.กบท. ได้ก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับทุกท่านโดยใช้ Username & Password (รหัสบุคลากร
6 หลัก) ในการ Login เข้าใช้ระบบฯ และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้ด้วยตนเองภายหลัง

3 ค้นหาค าที่ต้องการ

Scan Website

https://customselp.com/


การเข้าร่วมประชุม WCO GLOBAL  
MEETING OF INTEGRITY EXPERTS

การเข้าร่วมประชุม 2nd WCO GLOBAL MEETING OF INTEGRITY EXPERTS ซึ่งจัดขึ้น 
ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 โดยกลุ่มคุ้มครองและ       
ส่ ง เสริมจริ ยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ ส่ งตั วแทนเข้าร่วมประชุมและท า Workshop
จ านวน 2 ราย



การบรรยายให้ความรู้
จรรยาและประมวลจริยธรรม

ตามที่กรมศุลกากร ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่ (New Entry
Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ให้แก่ข้าราชการใหม่ จ านวน 28 ราย ในการนี้ 
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมายให้บรรยายความรู้จรรยา
ข้าราชการกรมศุลกากรและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แก่ข้าราชการใหม่ เมื่อวันพุธ                              
ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยการบรรยายได้แบ่งเป็น2 หัวข้อหลัก คือ 

1) ความรู้จรรยาข้าราชการกรมศุลกากรและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
2) การแนะน าโครงการส่งเสริมจริยธรรมต่าง ๆ


