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สารจากผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
สวัสดีค่ะ
พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ สำหรับฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3
หรื อ HR Newsletter Volume 3/2019 โ ด ย มี เ นื้ อ ห ำ ส ำ ร ะ เ กี่ ย ว กั บ ง ำ น
HR DAY : Transformation 2019 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยำยน 2562
ณ ห้ อ งโถง อำคำร 1 กรมศุ ล กำกร โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ำก นำยกฤษฎำ จี น ะวิ จ ำรณะ อธิ บ ดี
กรมศุ ล กำกร เป็ น ประธำนเปิด งำนฯ และมอบรำงวั ล ประกำศเกี ย รติ คุ ณให้กั บหน่ว ยงำนที่ ไ ด้ รั บ
รำงวั ล Service Mind รวมทั้ ง มอบรำงวั ล ให้ กั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น Customs Coach ของ
แต่ ล ะหน่ ว ยงำน พร้ อ มทั้ง ได้ เ ยี่ ย มชมบูธ HR Chatbot, e-Learning, e-Leave และ HRIS
กบท. ได้พัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนโดยกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งหวังเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำถึง
ข้ อมู ลด้ ำนกำรบริ หำรงำนทรั พยำกรบุ คคลได้ อย่ ำงถู กต้ อง รวดเร็ ว ทุ กที่ ทุ กเวลา ซึ่ งภำยในงำนฯ
ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงข้อมูล และกิจกรรมสำธิตกำรใช้งำนระบบ HR Services ทั้ง 4 ระบบ ได้แก่
1. โครงการ HR Chatbot เป็นกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรตอบคำถำม
และให้ข้อมูล เกี่ ยวกั บกำรบริ หำรงำนบุค คลในด้ ำนต่ ำงๆ ตลอด 24 ชั่ วโมง เช่น กำรเกษียณอำยุ
รำชกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรฝึกอบรม รวมถึงด้ำนวินัยและจริยธรรม
2. Customs Professional e–Learning Platform เป็นระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้ด้ำนศุลกำกร ในลักษณะ Web based Training ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถใช้งำนบน
อุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ รวมทั้งมีระบบบันทึกผลกำรเรียนและทดสอบ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ในกำร
เรียนรู้ ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ของกรมศุลกำกรสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
3. ระบบ HRIS เป็นระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ บรรจุ
และแต่งตั้ง กำรพัฒนำ และฝึกอบรม กำรบริหำรค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ กำรดำเนินกำรทำง
วินัย และกำรส่งเสริมจริยธรรม
4. ระบบ e-Leave เป็นระบบสำรสนเทศที่ออกแบบมำเพื่อช่วยบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรบันทึก กำรขออนุญำต กำรอนุมัติกำรลำประเภทต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ให้ รวดเร็วโดยไร้กระดาษ
และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น
เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดีๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ หรืออยำกจะให้
กบท. นำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผอ.กบท.

แบบประเมินความคิดเห็น
(HR Newsletter)

บรรณำธิกำรบริหำร
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กองบรรณำธิกำร
คณะทางานประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล

HR DAY :
Transformation 2019
Customs Service Mind
กรมศุ ล กากรมี น โยบายให้ ทุ ก ส่ ว นราชการให้ ค วามส าคั ญ และด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งการ
ให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Service Mind) ให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการ
บริการที่ดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ คณะทางานดาเนินการเสริมสร้างการให้บริการศุลกากร
ด้วยใจ (Service Mind) โดยขอให้หน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind Model) ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหน่วยงานส่งผลงาน
เข้าประกวดทั้ งสิ้น 12 หน่ วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่ 1 ในระดับ กอง สานักงาน กลุ่ม ศูน ย์
จ านวน 8 หน่ ว ยงาน และกลุ่ ม ที่ 2 ในระดั บ ด่ า นศุ ล กากร จ านวน 4 ด่ า นฯ ผลการตั ด สิ น ปรากฏว่ า
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รางวัลระดับดีเด่น ในผลงานชื่อ “HR Chatbot” โดยนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ารับใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จานวน 20,000 บาท
จากนายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ อธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร ในงาน HR Day : Transformation ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เมื่ อ
วันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

HR DAY :
Transformation 2019
HR Chatbot
HR Chatbot เป็น การนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้า มาช่ว ยในการตอบคาถามและให้ข้อ มูล
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลในด้ า นต่ า ง ๆ ตลอด 24 ชั่ ว โมง โดยมี HR Chatbot ให้ บ ริ ก าร ดั ง นี้
1. Dada ให้ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 2. Dodee ให้ข้อมูลการบริหารงานบุคคล 3. Traindy ให้ข้อมูล
การฝึกอบรม 4. Porjai ให้ข้อมูลเรื่องวินัย และ 5. Sandee ให้ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
จริยธรรม เพื่อช่วยให้งานบริการด้านการตอบคาถามเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ให้ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ
(นายจักรกฤษณ์ ทิพย์ปญ
ั ญา)
โทร 20-5992

ให้ข้อมูลเกีย่ วกับการสรรหา บรรจุ แต่งตัง้
โยกย้าย การประเมินเลือ่ นระดับ และ
Career path ของกรมศุลกากร

ส่วนบริหารงานบุคคล
(นางสาวจรีรัตน์ พานิชกุล)
โทร 20-6352

ให้ข้อมูลเกีย่ วกับการร้องทุกข์และร้องเรียน
รวมถึงโครงการส่งเสริมจริยธรรมต่างๆ

กลุม่ คุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม
(นายประวิตร โมสิกะ)
โทร 20-4988

ให้ข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการด้านวินัย
และความรับผิดทางละเมิด
รวมถึงการยืน่ บัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ิน
ของข้าราชการ
ตอบคาถามเกีย่ วกับเรื่องข้อมูลการฝึกอบรม
การสัมมนา Workshop ต่างๆ ทุนการศึกษา
ระบบ e-Learning และ Talent
Management

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด
(นางสาวอภิษฐา วงศ์วานิช)
โทร 20-4720
สถาบันวิทยาการศุลกากร
(นางสาวนุชธิดา นุชศิริ)
โทร 20-5914

สถาบั น วิท ยาการศุล กากร กองบริห ารทรัพยากรบุ ค คล ได้ นาผลงานนวั ต กรรมการเรีย นรู้ ในโครงการ
Customs Professional e-Learning Platform ร่วมจัดแสดงในงาน HR DAY : Transformation 2019
ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านศุลกากร ในรูปแบบ Web
based Training ที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งจะทาให้บุคลากรของ
กรมศุลกากร สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่มีข้อจากัด (Learning
for all : Anyone, Anywhere and Anytime)

องค์ความรู้ 6 ด้าน
1.พิกัดอัตราศุลกากร

4.พิธีการศุลกากร

3.ราคาศุลกากร

2.กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า

6.กฎหมายและระเบียบศุลกากร

5.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

Web Based Application

สวศ. กบท. ได้กำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนให้กับบุคลำกร
ในกรมศุลกำกรทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ username
& password (รหัสบุคลำกร) ในกำร Login เข้ำใช้ระบบฯ

ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ สวศ.กบท. โทร. 20-5833 และ 20-6375

ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave)
ประวัติการลา / สถิติการลา /
รายงานการลา

6

เข้าระบบ

ตรวจสอบประวัติการลา /
สถิติการลา / รายงานการลา

ร่างใบลา

อนุมัติ

ผู้มีอานาจอนุมัติ
ผอ.สานัก/สานักงาน/กอง
นายด่านฯ/ผอ.ส่วน/กลุ่ม

ตรวจสอบ

ธุรการ

รับทราบ
ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น
หัวหน้าฝ่าย / ผอ.ส่วน

พบกับระบบ e-Leave เต็มรูปแบบ!!!
และ 3 New Features @1 OCT 2019

Human Resources Information System (HRIS)
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคลและการจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ
ระบบตรวจสอบประวัติ
ทะเบียนประวัติขา้ ราชการ
(ก.พ. 7)
ระบบการลา (e-Leave)

พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ในระบบ HRIS ได้แล้ว นะ...

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการดารงตาแหน่ง
ครอบครัว
การอบรม/ดูงาน/สัมมนา

1

ที่อยู่

การศึกษา
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

