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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที่ 3 หรอื HR Newsletter

Volume 3/2021 ฉบบันี้ จะน ำเสนอประเดน็ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำบุคลำกร 
และกำรประชำสมัพนัธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของ
กรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 – 2566) 2) กำรด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตัง้บุคคลผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกในต ำแหน่ง
นกัทรพัยำกรบุคคลปฏบิตักิำรและนักวทิยำศำสตรป์ฏบิตักิำร 3) กำรคดัเลอืกบุคคลเพื่อเลื่อนขึน้แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภท
วชิำกำร ระดบัช ำนำญกำรพเิศษ 4) กำรคดัเลอืกเพื่อเลื่อนขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัขึน้แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไป 
ระดบัอำวุโส (เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส) 5) กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำกรมศุลกำกร ครัง้ที่ 2/2564 และกำรประชุม
คณะท ำงำนศกึษำและก ำหนดแนวทำงกำรน ำจรยิธรรมไปใชใ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร ครัง้ที ่1/2564 6) แนวทำง
ปฏิบตัิเกี่ยวกบักำรก ำหนดอตัรำก ำลงัแทนส ำหรบัส่วนรำชกำรไปปฏบิตัิหน้ำที่ในส่วนรำชกำรรูปแบบเฉพำะ 7) กำรขอรบับ ำเหน็จ
บ ำนำญผ่ำนทำงระบบบ ำเหน็จบ ำนำญของกรมบัญชีกลำง (e-Filing) 8) หลกัเกณฑ์และวิธีกำรยื่นบญัชีทรัพย์สนิและหนี้สินของ
เจำ้พนกังำนของรฐั

กองบรหิำรทรพัยำกรบุคคลไดด้ ำเนินกำรจดัสมัมนำเชงิปฏบิตัิกำร “การจดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของกรมศลุกากร (พ.ศ. 2564 - 2566)” เมื่อวนัที ่1 มนีำคม 2564 ณ อำคำรศูนยฝึ์กอบรมสถำบนัวทิยำกำรศุลกำกร 
สะพำนกรุงเทพ โดยมนีำยพชร อนนัตศลิป์ อธบิดกีรมศุลกำกร เป็นประธำนในกำรสมัมนำฯ ครัง้นี้ 

กบท. ได้ด ำเนินการบรรจุและแต่งตัง้บุคคลผู้ได้รบัการคดัเลือกในต าแหน่งนักทรพัยากรบุคคลปฏิบติัการ
และนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และด ำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ รวมทัง้เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททัว่ไป ระดบัอาวโุส (เจ้าพนักงานธรุการอาวโุส) ตัง้แต่วนัที ่18 - 31 มนีำคม 2564 จ ำนวน 6 ต ำแหน่ง

กลุ่มคุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม ด ำเนินกำรจดัการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศลุกากร 
ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 17 มนีำคม 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรจรยิธรรมประจ ำกรมศุลกำกร ชัน้ 2 อำคำร 1
กรมศุลกำกร โดยมศีาสตราจารย์พเิศษวชิา มหาคุณ เป็นประธานในการประชุม และการประชุมคณะท างานศึกษาและก าหนดแนวทาง
การน าจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรพัยากรบุคคลของกรมศุลกากร ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุม กบท. ชัน้ 10 อำคำร 120 ปี กรมศุลกำกร

กบท. เผยแพร่แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการก าหนดอัตราก าลงัแทนส าหรบัส่วนราชการไปปฏิบติัหน้าท่ี
ในส่วนราชการรปูแบบเฉพาะและการขอรบับ าเหน็จบ านาญผ่านทางระบบบ าเหน็จบ านาญของกรมบญัชีกลาง (e-Filing)
รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการยื่นบญัชีทรพัยสิ์นและหน้ีสินของเจ้าพนักงานของรฐั

หำกท่ำนใดมีบทควำมดี ๆ และน่ำสนใจที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ สำมำรถประสำนกับ กบท. เพื่อจะเป็น
ประโยชน์ต่อชำวศุลกำกรต่อไปค่ะ

นางนันทฐิ์ตา  ศิริคปุต ์                                                                             
ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)

สารจากผ ูอ้ านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล

:http://hr.customs.go.th/

:https://www.youtube.com/watch

JC63F2LHI&list=UUWu
JPNSyAXB4O9BPwJ2Z-dw

https://www.youtube.com/watch?v=6WJC63F2LHI&list=UUWu


กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร

(พ.ศ. 2564 - 2566)” เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบัน

วิทยาการศลุกากร เชิงสะพานกรุงเทพ โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร

เป็นประธานในการสมัมนาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมศลุกากร หัวหน้าส่วนราชการ

และข้าราชการประเภทวิชาการ ระดบัหวัหน้าฝ่าย เข้าร่วมการสัมมนาฯ 

ทั้งนี้ ได้มีบคุลากรในโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

และโครงการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีความสามารถพิเศษของกรมศุลกากร 

(Customs Talent Management) จ านวน 12 ราย เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดงักล่าว เพื่อท า

หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการด าเนินกิจกรรมกลุ่มในการระดมความคิดเห็น การวิเคราะห์ 

SWOT และ TOW Matrix พร้อมทั้งได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อก าหนด

แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของกรมศุลกากร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร



กองบริหารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot

ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล
ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก

ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จ านวน 5 ราย
และต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จ านวน 9 ราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

• Background Image Designed by Freepik



กองบริหารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot

• Background Image Designed by Freepik

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เข้ารับการประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่

ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 22 ต าแหน่ง 
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร





กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร
ครั้งที่ 2/2564

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมศุลกากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1
กรมศุลกากร โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
รองอธิบดี นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดี พร้อมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การประชุมคณะท างานศึกษาและก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2564

นายชัยฤทธิ์  แพทย์สมาน รองอธิบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะท างานศึกษา 
และก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร 
ได้มอบหมายให้ นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะ
หัวหน้าคณะท างาน ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานศึกษาและก าหนดแนวทาง
การน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เพื่อร่วมกันพิจารณาระยะเวลา
ด าเนินการและก าหนดแนวทางการน าจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมศุลกากร

กลุ่มคุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรม



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลงัแทน
ส าหรับส่วนราชการไปปฏิบัตหินา้ที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
(ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 6 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563)

การก าหนดอัตราก าลังแทน

ส่วนราชการร่วมกันก าหนด
• ภารกิจท่ีจะมอบหมายให้ปฏิบัติ
• ต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง
• ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
• ระยะเวลาปฏิบัติหน้าท่ี
• สิทธิประโยชน์

• จัดท าแผนบริหารอัตราก าลังแทนและค าขอรบัการจัดสรรอัตราก าลังแทน 

คปร.

ครม.

อ.ก.พ. กระทรวง

รูปแบบโครงสร้างและต าแหน่ง

เง่ือนไข
• ไม่ให้น าต าแหน่งไปใช้ในภารกิจอื่น
• ไม่ให้น าไปใช้ลักษณะเดียวกับกรอบปกติ 

อาทิ การบรรจุ การโอน การย้าย
• เมื่อหมดความจ าเป็นตามภารกิจให้ยุบเลกิ

เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นชอบ
• การก าหนดโครงสร้างเป็น “กลุ่มงานปฏิบัติราชการ

ประจ าส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ” สังกัดส่วนกลาง
• การก าหนดต าแหน่งในกลุ่มงานเป็น

“กรอบอัตราก าลังแทนประจ ากรม” 
• การขอก าหนดกรอบอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อเสนอ 

ก.พ. ให้ความเห็นชอบ

กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

(1) การสรรหา
• ก าหนดแนวทาง/พิจารณาสรรหาบุคคลไปปฏิบัติหน้าที่

(2) การก ากับดูแล/บังคับบัญชา/ติดตามประเมินผล
• หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

เป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีและรบัผิดชอบ
• หัวหน้าส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ 

เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นประกอบ

(3) ค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์
• คงประเภท/ช่ือ/ระดับต าแหน่ง ตามเดิม
• มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่งในอัตราเดิม
• มีสิทธิประโยชน์ท่ีเคยได้รับตามเดิม

(4) การแต่งต้ังข้าราชการหลังจากกลับไปปฏิบัติหน้าที่
• ให้กันต าแหน่งว่างไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

การบริหารงบประมาณ

• ประสานขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เพื่อจัดท าค าของบประมาณ

กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนราชการร่วมกัน
• ก าหนดตัวช้ีวัดระหว่างหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
• รายงานผลการใช้อัตราก าลงัแทน และผลการปฏิบัติราชการให้ ก.พ. และ คปร. ทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณของทุกปี

(ที่มา: ส านักงาน ก.พ.)

ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ ส่วนราชการท่ีมีลักษณะโครงสร้างแบบผสมผสานจากหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีบทบัญญัติของกฎหมายก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการรูปแบบเฉพาะน้ัน ๆ ร้องขอ เช่น กอ.รมน. ศรชล. เป็นต้น



1.รับทั้งจ ำนวน (รับทั้งหมด)
2.บริหำรต่อทั้งจ ำนวน (ไม่รับเลยให ้กบข. บริหำรต่อทั้งหมด)
3.รับบำงส่วน ที่เหลือให้ กบข. บริหำรต่อทั้งหมด
4.ทยอยรับ รำยเดือน/รำย 3 เดือน/รำย 6 เดือน/รำย 1 ปี
โดยรับไม่ต่ ำกว่ำงวดละ 3,000 บำท

5.รับบำงส่วน โดยที่เหลือสำมำรถทยอยรบัได้ทั้งแบบ          
รำยเดือน/รำย 3 เดือน/รำย 6 เดือน/รำย 1 ปี                                  
โดยรับไม่ต่ ำกว่ำงวดละ 3,000 บำท

HAPPY 

RETIREMENT 2564
1
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กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จะมีหนังสือเวียนซักซ้อมกำรยื่นขอรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญประมำณช่วงเดือน 

เมษำยน - พฤษภำคม 2564

เขียนได้ที่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือ ฝ่ำยทะเบียน
ประวัติและฐำนข้อมูล ส่วนสิทธิประโยชน์และ
ทะเบียนประวัติ กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล

3

กรณีข้ำรำชกำรถึงแก่ควำมตำย (ค่ำท ำศพ)
เขียนได้ที่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือ ฝ่ำยทะเบียนประวัติ
และฐำนข้อมูล ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ            

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล4
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3.ระบุกรุ๊ปเลือดให้ชัดเจนกรณีที่บิดำมำรดำเสยีชีวิตแล้ว ควรน ำส ำเนำใบมรณบัตร
มำเก็บรักษำไว้ในแฟ้มทะเบียนประวัติของตนเองได้ที่
ฝ่ำยทะเบียนประวัติและฐำนข้อมูล ส่วนสิทธิประโยชน์

และทะเบียนประวัติ กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล

เขียนได้ที่ ฝ่ำยทะเบียนประวัติและฐำนข้อมูล 
ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ 

กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1.เขียนและยื่นแบบฟอร์มได้ที่หน่วยงำนต้นสังกัด

2.เตรียมรูปถ่ำย 1 นิ้ว 2 รูปแต่งกำยชุดสุภำพ
ห้ำม เป็นชุดเครื่องแบบศุลกำกร (ชุดปกติขำวได)้

4.เลือกรับบัตรด้วยตนเองหรือจัดส่งไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้

7

ตรวจสอบประวัติกำรรับ – คืนเหรียญ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ได้ที ่ฝ่ำยประเมินผลและ

สิทธิประโยชน์ ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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