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สารจากผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สวัสดีค่ะ
พบกับ HR Newsletter Volume 1/2020 ฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ. 2563 สำหรับปีนี้
เนื้อหำสำระจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม โดยจะนำเสนอประเด็นที่ชำวศุลกำกรให้ควำมสนใจ มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ
กำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร และกำรประชำสั ม พั น ธ์ ใ นเรื่ อ งต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่
1) หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิ เศษ
กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 2) แผนพัฒนำบุคลำกรของกรมศุลกำกร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 3) Customs Professional e-Learning Platform “Web based Application” 4) กำรเข้ำ
ร่วมประชุม WCO GLOBAL MEETING OF INTEGRITY EXPERTS และ 5) กำรบรรยำยให้ควำมรู้จรรยำและประมวลจริยธรรม
กรมศุลกำกรได้ปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ กรณี ข้ า ราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (HiPPS) โดยมี ป ระกำศที่ เ กี่ ย วข้ อ งดั ง นี้ (1) ประกำศ
กรมศุลกำกร ที่ 84/2562 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2562 เพิ่มเติมกรอบกำรสั่งสมประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS) ในสำยงำนนักวิชำกำรศุลกำกร และสำยงำนนักทรัพยำกรบุคคล (2) ประกำศกรมศุลกำกร ที่ 288/2562 ลงวันที่
26 ธันวำคม 2562 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรพิจำรณำกำรเข้ำสู่ตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษกรณีข้ำรำชกำรผู้มี
ผลสั มฤทธิ์ สูง (HiPPS) และ (3) ประกำศ อ.ก.พ. กรมศุลกำกร ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 เรื่อง หลัก เกณฑ์และวิธี กำร
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็น
ข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กบท. ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 6 แผนงำน (16 โครงกำร 28 หลักสูตร) นอกจำกนี้ Customs Professional e-Learning Platform
“Web based Application” มีก ำรจัด ทำระบบสืบ ค้นข้อ มูล (Search Engine) พระรำชบัญ ญัติศุล กำกรและประมวล
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ศุ ล กำกร เพื่ อ ให้ ส ำมำรถค้ น หำข้ อ มู ล พระรำชบั ญ ญั ติ ศุ ล กำกร และประมวลระเบี ย บปฏิ บั ติ ศุ ล กำกร
ได้ง่ำยๆ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลำ
สำหรับงำนด้ำนกำรคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท. ได้เข้ำร่วมประชุม 2nd WCO GLOBAL MEETING OF
INTEGRITY EXPERTS ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองเซี่ยเหมิน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำงวันที่ 16 - 19 ธันวำคม 2562 และ
การจัด โครงการฝึกอบรมความรู้จรรยาข้า ราชการกรมศุลกากรและประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือน ให้แก่
ข้ำรำชกำรใหม่ (New Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 28 รำย เมื่อวันพุธที่
11 ธันวำคม 2562
เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ หรืออยำกจะให้ กบท. นำเสนอ
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผอ.กบท.

แบบประเมิ นความคิ ดเห็น
(HR Newsletter)

บรรณาธิการบริหาร
นางนันท์ฐิตา ศิ ริคปุ ต์

กองบรรณาธิการ
คณะทางานประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ กรณีผู้ครอง
ตาแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

ตามประกาศ Career Path ของกรมศุลกากร
•
ข้าราชการ HiPPS ต้องเรียนรู้และพัฒนาการทางานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของ
กรมศุลกากร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 ปี (ระดับพื้นฐาน 6 ปี และระดับสูง 2 ปี)
•
ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาการทางานครบตามกรอบฯ ระยะเวลาอย่างน้อย 8 ปี

วิธีการคัดเลือก
* ข้าราชการ HiPPS ยื่นเอกสารประกอบการคัดเลือก/กบท. ตรวจสอบคุณสมบัติ
* อธิบดีพิจารณาคัดเลือก พร้อมทั้งเสนอต่อปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
* ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตาแหน่งละ 1 คน และผลงานที่จะส่งประเมิน

วิธีการประเมิน

ผลงานที่จะส่งประเมิน
• ส่งผลงาน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก
• เป็นผลงานในระดับชานาญการ ที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี
นับถึงวันที่ยื่นประเมิน
เกณฑ์การประเมินผลงาน
•
แก้ไขที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ส่งผลงานที่แก้ไข ภายใน
7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
•
แก้ไ ขในสาระส าคัญ ได้ 2 ครั้ ง ส่ ง ผลงานที่ แ ก้ไ ข
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
•
ผู้ที่ จ ะผ่ า นการประเมิ น ผลงานต้ อ งได้ รั บ คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

การแต่งตั้ง
•
•

ไม่ก่อนวันที่ กบท. ได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถนาไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของผลงาน
ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

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

แผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 6 แผนงาน 16 โครงการ
แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลัก จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบความคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุม่ ผู้มีศักยภาพสูง
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบตั ิงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพือ่ รองรับการเป็นรัฐบาลแบบเปิด
แผนงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสัมมนาผู้บริหารของกรมศุลกากร
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากร จานวน 7 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสาหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากรมืออาชีพ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร
4. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า
5. โครงการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษกรมศุลกากร
6. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สาคัญในงานศุลกากร
7. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูอ่ งค์กรดิจิทัล
แผนงานพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับตาแหน่ง จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตงิ าน
2. โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการเกษียณอายุราชการ
แผนงานส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน จานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. โครงการสัมมนาร่วมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร

แผนงานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคศุลกากรให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Customs Professional e-Learning Platform

“Web based Application”
ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) พระราชบัญญัติศุลกากรและประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร

1

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

2

เลือกค้นหาประมวลฯ และกดเครื่องหมาย
ค้นหาข้อมูล

“หรืออีกหนึ่งช่องทางการค้นหา”
เข้าเว็บไซต์ https://laws.customselp.com
กรอก Username & Password
และกดเครื่องหมาย
ค้นหาข้อมูล

3 ค้นหาคาที่ต้องการ
Scan Website

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

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 20-5833

การเข้าร่วมประชุม WCO GLOBAL
MEETING OF INTEGRITY EXPERTS
การเข้าร่วมประชุม 2nd WCO GLOBAL MEETING OF INTEGRITY EXPERTS ซึ่งจัดขึ้น
ณ เมืองเซี่ ยเหมิ น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่ างวันที่ 16 - 19 ธั นวาคม 2562 โดยกลุ่มคุ้มครองและ
ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม กองบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม และท า Workshop
จานวน 2 ราย

การบรรยายให้ความรู้
จรรยาและประมวลจริยธรรม
ตามที่กรมศุลกากร ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่ (New Entry
Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ให้แก่ข้าราชการใหม่ จานวน 28 ราย ในการนี้
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมายให้บรรยายความรู้จรรยา
ข้ า ราชการกรมศุ ล กากรและประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น แก่ ข้ า ราชการใหม่ เมื่ อ วั น พุ ธ
ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยการบรรยายได้แบ่งเป็น2 หัวข้อหลัก คือ
1) ความรู้จรรยาข้าราชการกรมศุลกากรและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2) การแนะนาโครงการส่งเสริมจริยธรรมต่าง ๆ

