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สารจากผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบคุคล

สวัสดีค่ะ

พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ ส ำหรับฉบับน้ีเป็นฉบับส่งท้ำยปี พ.ศ. 2562

หรือ HR Newsletter Volume 5/2019 โดยมีเน้ือหำสำระเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล และกำร
ประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ กำรประชุม
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำกรมศุลกำกร ครั้งที่ 7/2562 กำรประชุมคณะท ำงำนติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 1/2562 และกำรปรับหลักสูตรกำรสอบ
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป ประจ ำปี 2563 (ภำค ก) ของส ำนักงำน ก.พ.

กรมบัญชีกลำง ได้มีหนังสือ ที่ กค 0420/ว 106 ลงวันที่ 5 มีนำคม 2562 แจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยขอให้หน่วยงำนด ำเนินกำรดังน้ี (1) ยื่นหนังสือขออนุมัติกำรจ้ำง
ลูกจ้ำงฯ ต่อกระทรวงกำรคลัง (กรมบัญชีกลำง) (2) ก ำหนดชื่อต ำแหน่ง และ (3) ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง

กบท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันอังคำรที่                   
26 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีศำสตรำจำรย์พิเศษ วิชำ มหำคุณ เป็นประธำนในกำรประชุมฯ และการประชุมคณะท างาน
ติดตามและประเมนิผลแผนยทุธศาสตรก์ารขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562  – 2565) ครั้งที่ 1/2562    
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 โดยมีนำยกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกำกร เป็นประธำนในกำรประชุมฯ          
ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำกรมศุลกำกร

นอกจำกน้ี ส ำนักงำน ก.พ. ได้ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจ าปี 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. น ำเสนอองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นางนันทฐ์ิตา  ศิริคุปต์                                                                              

ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)
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การก าหนดชื่อต าแหน่ง จะพจิารณาลกัษณะงานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ โดยใหใ้ชช้ื่อ
ต าแหน่งและคุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่งเหมอืนต าแหน่งขา้ราชการหรอืต าแหน่ง
ลกูจา้งประจ า แลว้แต่กรณี

การจ้างลกูจ้างชัว่คราวจากเงินนอกงบประมาณ

กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชัว่คราว ตามหนังสือ ที ่
กค 0527 .6 / ว  31  ลงวันที่  2 6  เมษายน 2542  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  0415 /ว  23  ลงวันที ่
20 มีนาคม 2546 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชัว่คราวจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งอนุมัติ
ให้หวัหน้าส่วนราชการเจ้าสงักดั สามารถจ้างลูกจ้างชัว่คราวจากเงนินอกงบประมาณประเภทต่าง ๆ ได้เอง โดยไม่ต้องขอตกลง
กบักระทรวงการคลงั

กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือที่ กค 0402.3/ว 13 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าดว้ยการจา้งลกูจา้งโดยใชจ้่ายจากเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดใหส้ว่นราชการทีต่อ้งการจา้งลกูจา้งโดยใช้จ่ายจากเงนิ
นอกงบประมาณ ใหย้ื่นค าขอไปทีก่รมบญัชกีลางตามแนวทางปฏบิตัทิีก่รมบญัชกีลางก าหนด

อตัราค่าจา้ง ใหจ้า้งไดไ้มเ่กนิอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าของต าแหน่ง
และวุฒกิารศกึษา และไม่มกีารเลื่อนขัน้ค่าจา้ง

สามารถตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัลกูจา้งชัว่คราวเพิม่เตมิ 
ไดท้ี ่ระบบอินทราเน็ต หวัขอ้ การบริหารทรพัยากรบุคคล >
ส่วนโครงสรา้งระบบงานและอตัราก าลงั > หน้าท่ีความรบัผิดชอบ (JD) > 
รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือต าแหน่ง คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง อตัราค่าจ้าง 
และหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของลูกจ้างชัว่คราว
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ตอ้งขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลงั (กรมบญัชกีลาง)โดยยื่นหนงัสอืขอ
อนุมตักิารจา้งลกูจา้งชัว่คราวจากเงนินอกงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 2 เดอืน
ก่อนการจา้งในปีงบประมาณถดัไป

กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค 0420/ว 106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจา้งลกูจา้งโดยใชจ้่ายจากเงนินอกงบประมาณ โดยมสีาระส าคญั ดงันี้



ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร                      
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้ งที่  7/2562 เมื่ อวันอังคารที่                                   
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร                   
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากรเข้าร่วมประชุมฯ.

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม             
ประจ ากรมศุลกากร



นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุมคณะท างานติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 – 2565) ครั้งที่ 1/2562     
เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ชั้น 2                    
อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมีนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะท างานฯ      
เข้าร่วมประชุมฯ

การประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผล 
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม




