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สวัสดีค่ะ 
 พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ ส ำหรับฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 
หรือ HR Newsletter Volume 3/2019 โ ด ยมี เ นื้ อ ห ำส ำ ร ะ เ กี่ ย ว กั บ ง ำน   
HR DAY : Transformation 2019 ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่  5 กันยำยน 2562  
ณ ห้องโถง อำคำร 1 กรมศุลกำกร โดยได้รับเกียรติจำก นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ อธิบดี    
กรมศุลกำกร เป็นประธำนเปิดงำนฯ และมอบรำงวัลประกำศเกียรติคุณให้กับหน่วยงำนที่ได้รับ
รำงวัล Service Mind รวมทั้งมอบรำงวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น Customs Coach ของ
แต่ละหน่วยงำน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมบูธ HR Chatbot, e-Learning, e-Leave และ HRIS 
 กบท. ได้พัฒนำและปรับปรุงกระบวนงำนโดยกำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งหวังเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งภำยในงำนฯ 
ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงข้อมูล และกิจกรรมสำธิตกำรใช้งำนระบบ HR Services ทั้ง 4 ระบบ ได้แก่ 
 1. โครงการ HR Chatbot เป็นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรตอบค ำถำม
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในด้ำนต่ำงๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กำรเกษียณอำยุ
รำชกำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรฝึกอบรม รวมถึงด้ำนวินัยและจริยธรรม 
 2. Customs Professional e–Learning Platform เป็นระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
เรียนรู้ด้ำนศุลกำกร ในลักษณะ Web based Training ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถใช้งำนบน
อุปกรณ์สื่อสำรต่ำงๆ รวมทั้งมีระบบบันทึกผลกำรเรียนและทดสอบ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ในกำร
เรียนรู้ ช่วยให้เจ้ำหน้ำท่ีของกรมศุลกำกรสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี 
 3. ระบบ HRIS เป็นระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ บรรจุ 
และแต่งตั้ง กำรพัฒนำ และฝึกอบรม กำรบริหำรค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ กำรด ำเนินกำรทำง
วินัย และกำรส่งเสริมจริยธรรม 
 4. ระบบ e-Leave เป็นระบบสำรสนเทศท่ีออกแบบมำเพื่อช่วยบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรบันทึก กำรขออนุญำต กำรอนุมัติกำรลำประเภทต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ให้รวดเร็วโดยไร้กระดาษ 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้ดียิ่งขึ้น 
 เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดีๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ หรืออยำกจะให้ 
กบท. น ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้ 
                                                                   

                         นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ 
                                                                               ผอ.กบท.  

บรรณำธิกำรบริหำร 
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 

กองบรรณำธิกำร 
คณะท างานประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

แบบประเมินความคิดเห็น 
(HR Newsletter)  



Customs Service Mind 
 กรมศุลกากรมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญและด าเนินการเสริมสร้างการ
ให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Service Mind) ให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าท่ีของกรมศุลกากร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการ
บริการท่ีดี และสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ คณะท างานด าเนินการเสริมสร้างการให้บริการศุลกากร
ด้วยใจ (Service Mind) โดยขอให้หน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind Model) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีหน่วยงานส่งผลงาน
เข้าประกวดท้ังสิ้น 12 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ในระดับกอง ส านักงาน กลุ่ม ศูนย์ 
จ านวน 8 หน่วยงาน และกลุ่มที่  2 ในระดับด่านศุลกากร จ านวน 4 ด่านฯ ผลการตัดสินปรากฏว่า                
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รางวัลระดับดีเด่น ในผลงานชื่อ “HR Chatbot” โดยนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ารับใบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จ านวน 20,000 บาท  
จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ในงาน HR Day : Transformation ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ        
วันท่ี 5 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา 

HR DAY :  
Transformation 2019 



HR Chatbot 

 HR Chatbot เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการตอบค าถามและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี HR Chatbot ให้บริการ ดังนี้              
1. Dada ให้ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 2. Dodee ให้ข้อมูลการบริหารงานบุคคล 3. Traindy ให้ข้อมูล
การฝึกอบรม 4. Porjai ให้ข้อมูลเรื่องวินัย และ 5. Sandee ให้ข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
จริยธรรม เพ่ือช่วยให้งานบริการด้านการตอบค าถามเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

HR DAY :  
Transformation 2019 



HR Chatbot 

Dada 

Dodee 

Sandee 

Porjai 

Traindy 

ดาด้า Dada

ใหข้้อมูลเกีย่วกบัสิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบยีนประวัติ
(นายจักรกฤษณ์ ทิพย์ปญัญา)           
โทร 20-5992

ดูดี Dodee

ใหข้้อมูลเกีย่วกบัการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
โยกย้าย การประเมินเล่ือนระดับ และ         
Career path ของกรมศุลกากร

ส่วนบริหารงานบคุคล                  
(นางสาวจรีรัตน์ พานิชกลุ)            
โทร 20-6352

แสนดี Sandee

ใหข้้อมูลเกีย่วกบัการร้องทุกข์และร้องเรียน
รวมถึงโครงการส่งเสริมจริยธรรมต่างๆ

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  
(นายประวิตร โมสิกะ)                  
โทร 20-4988

พอใจ Porjai

ใหข้้อมูลเกีย่วกบัการด าเนินการด้านวินัย     
และความรับผิดทางละเมิด                       
รวมถึงการย่ืนบญัชีทรัพย์สินและหนีสิ้น        
ของข้าราชการ

ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
(นางสาวอภิษฐา วงศ์วานิช)             
โทร 20-4720

เทรนด้ี Traindy

ตอบค าถามเกีย่วกบัเร่ืองข้อมูลการฝึกอบรม  
การสัมมนา Workshop ต่างๆ ทุนการศึกษา 
ระบบ e-Learning และ Talent 
Management

สถาบนัวิทยาการศุลกากร          
(นางสาวนุชธิดา นุชศิริ)               
โทร 20-5914



สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้น าผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ ในโครงการ 
Customs Professional e-Learning Platform ร่วมจัดแสดงในงาน HR DAY : Transformation 2019  
ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านศุลกากร ในรูปแบบ Web 
based Training ที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่าย Internet ซึ่งจะท าให้บุคลากรของ 
กรมศุลกากร สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่มีข้อจ ากัด (Learning 
for all : Anyone, Anywhere and Anytime) 

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

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

องค์ความรู้ 6 ด้าน 
1.พิกัดอัตราศุลกากร 

2.กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
3.ราคาศุลกากร 

4.พิธีการศุลกากร 
5.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

6.กฎหมายและระเบียบศุลกากร 

Web Based Application 



ประวัติการลา / สถิติการลา / 
รายงานการลา 

เข้าระบบ 

ร่างใบลา 

ธุรการ 
ตรวจสอบ 

                    
  

ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น  

หัวหน้าฝ่าย / ผอ.ส่วน 

รับทราบ 

                                 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ  
ผอ.ส านัก/ส านักงาน/กอง 
นายด่านฯ/ผอ.ส่วน/กลุ่ม 

อนุมัติ 
ตรวจสอบประวัติการลา / 

สถิติการลา / รายงานการลา 

6 

ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Leave) 

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



1 

Human Resources Information System (HRIS) 
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคลและการจ่ายค่าจ้าง  สวัสดิการ  

ระบบการลา (e-Leave) 

ระบบตรวจสอบประวตั ิ

ประวัติการด ารงต าแหน่ง ที่อยู่ 

ครอบครัว 

การอบรม/ดูงาน/สัมมนา ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

การศึกษา 

ทะเบียนประวัติขา้ราชการ 
(ก.พ. 7) 

พิมพ์ใบจ่ายเงินเดือน/
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

 
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบ

ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ในระบบ HRIS ไดแ้ล้ว นะ... 

 

                            ข้อมูลท่ัวไป 


