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สารจากผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สวัสดีค่ะ
พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ สำหรับฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ำยปี พ.ศ. 2562
หรือ HR Newsletter Volume 5/2019 โดยมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนบุคคล และกำร
ประชำสั ม พั น ธ์ ใ นเรื่ อ งต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่ กำรจ้ ำ งลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำวจำกเงิ น นอกงบประมำณ กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจำกรมศุลกำกร ครั้งที่ 7/2562 กำรประชุมคณะทำงำนติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 1/2562 และกำรปรับหลักสูตรกำรสอบ
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ประจำปี 2563 (ภำค ก) ของสำนักงำน ก.พ.
กรมบัญชีกลำง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0420/ว 106 ลงวันที่ 5 มีนำคม 2562 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยขอให้หน่วยงำนดำเนินกำรดังนี้ (1) ยื่นหนังสือขออนุมัติกำรจ้ำง
ลูกจ้ำงฯ ต่อกระทรวงกำรคลัง (กรมบัญชีกลำง) (2) กำหนดชื่อตำแหน่ง และ (3) กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง
กบท. ได้ จัดการประชุ มคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวั นอังคำรที่
26 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีศำสตรำจำรย์พิเศษ วิชำ มหำคุณ เป็นประธำนในกำรประชุมฯ และการประชุ มคณะทางาน
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 – 2565) ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันพฤหั สบดี ที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีนำยกิ ตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบ ดีกรมศุ ลกำกร เป็ นประธำนในกำรประชุมฯ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำกรมศุลกำกร
นอกจำกนี้ สำนักงำน ก.พ. ได้ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจาปี 2563 (ภาค ก.)
โดยแบ่งออกเป็น 3 วิชำ ได้แก่ วิชำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ วิชำภำษำอังกฤษ และวิชำควำมรู้และลักษณะกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี สำมำรถศึกษำตัวอย่ำงแนวข้อสอบภำค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่ ได้ที่ http://job.ocsc.go.th/exam_expo/
เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ หรืออยำกจะให้ กบท. นำเสนอองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผอ.กบท.

แบบประเมิ นความคิ ดเห็น
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บรรณาธิการบริหาร
นางนันท์ฐิตา ศิ ริคปุ ต์

กองบรรณาธิการ
คณะทางานประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ิ นนอกงบประมาณ
การจ้างลูกจ้างชัวคราวจากเง
่
กระทรวงการคลัง ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ เ รื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คลลู ก จ้ า งชั ว่ คราว ตามหนั ง สือ ที่
กค 0527 .6/ว 31 ลงวั น ที่ 26 เมษายน 2542 ประกอบกั บ หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0415/ว 23 ลงวั น ที่
20 มีน าคม 2546 ได้ ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีป ฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การจ้า งลู ก จ้ า งชัว่ คราวจากเงิน นอกงบประมาณ ซึ่ง อนุ ม ัติ
ให้หวั หน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด สามารถจ้างลูกจ้างชัวคราวจากเงิ
่
นนอกงบประมาณประเภทต่ าง ๆ ได้เอง โดยไม่ต้องขอตกลง
กับกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง ได้ มี ห นั ง สือ ที่ กค 0402.3/ว 13 ลงวัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 แจ้ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกาหนดให้สว่ นราชการทีต่ อ้ งการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงิน
นอกงบประมาณ ให้ย่นื คาขอไปทีก่ รมบัญชีกลางตามแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี รมบัญชีกลางกาหนด

กรมบัญ ชีก ลาง ได้ มีห นั ง สือ ที่ กค 0420/ว 106 ลงวัน ที่ 5 มีน าคม 2562 แจ้ ง แนวทางปฏิบ ัติ เ กี่ย วกั บ
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)โดยยื่นหนังสือขอ
อนุมตั กิ ารจ้างลูกจ้างชัวคราวจากเงิ
่
นนอกงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน
ก่อนการจ้างในปี งบประมาณถัดไป
การกาหนดชื่อตาแหน่ง จะพิจารณาลักษณะงานในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ โดยให้ใช้ช่อื
ตาแหน่ งและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งเหมือนตาแหน่ งข้าราชการหรือตาแหน่ ง
ลูกจ้างประจา แล้วแต่กรณี
อัตราค่าจ้าง ให้จา้ งได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าของตาแหน่ง
และวุฒกิ ารศึกษา และไม่มกี ารเลื่อนขัน้ ค่าจ้าง

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกีย่ วกับลูกจ้างชัวคราวเพิ
่
ม่ เติม
ได้ท่ี ระบบอิ นทราเน็ต หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล >
ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง > หน้ าที่ความรับผิดชอบ (JD) >
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตาแหน่ ง คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง อัตราค่าจ้าง
และหน้ าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างชัวคราว
่
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การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจากรมศุลกากร
ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ วิ ช า มหาคุ ณ ประธานกรรมการจริ ย ธรรมประจ ากรมศุ ล กากร
เป็ น ประธานในการประชุ ม คณะกรรมจริ ย ธรรมประจ ากรมศุ ล กากร ครั้ ง ที่ 7/2562 เมื่ อ วั น อั ง คารที่
26 พฤศจิ ก ายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ ากรมศุ ล กากร
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ ฐิตา ศิริคุปต์
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจากรมศุลกากรเข้าร่วมประชุมฯ.

การประชุมคณะทางานติดตามและประเมินผล
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม
นายกิต ติ สุท ธิสัม พัน ธ์ รองอธิบดีก รมศุล กากร เป็น ประธานในการประชุม คณะทางานติด ตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 – 2565) ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิ กายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมประจากรมศุลกากร ชั้น 2
อาคาร 1 กรมศุล กากร โดยมีน างนัน ท์ ฐิต า ศิริคุป ต์ ผู้อานวยการกองบริห ารทรัพ ยากรบุค คล พร้อ มคณะทางานฯ
เข้าร่วมประชุมฯ

