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สารจากผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบคุคล
สวัสดีค่ะ

พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ ส ำหรับฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 5 หรือ 

HR Newsletter Volume 5/2020 ฉบับน้ีเนื้อหำสำระจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม โดยจะน ำเสนอประเด็นที่
มีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล งำนด้ำนวินัย และกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 
1) กำรด ำเนินโครงกำร “ศุลกำกรจิตอำสำ เพ่ือสังคมที่ย่ังยืน โปร่งใส เป็นธรรม” ประจ ำปีงบประมำณ                           
พ.ศ. 2563 2) กำรคัดเลือก “คนดีศรีศุลกำกร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 3) ควำมผิดที่ปรำกฏ
ชัดแจ้ง ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556 และ 4) กำรได้รับสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอำยุรำชกำร

นำยชัยยุทธ ค ำคุณ ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบควบคุมทำงศุลกำกร พร้อมด้วย นำยพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดี
ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีส่งมอบอปุกรณ์ส ำหรบัป้องกันกำรแพร่ระบำดจำกเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ให้แก่ ส ำนักแพทย์และอนำมัย
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย โดย กบท. ได้จัดกิจกรรม “กบท. ร่วมใจ สูภ้ยัโควิด-19” ตำมโครงกำร “ศุลกากรจิตอาสา
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เปน็ธรรม” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 น ำโดยนำงนันท์ฐิตำ ศิริคุปต์ (ผอ. กบท.) ร่วมกับ
ศูนย์บริหำรจัดกำรของกรมศุลกำกรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม และด่ำนศุลกำกรจันทบุรี
จัดหำหน้ำกำกอนำมัย 2,085 ชิน้ ถงุมืออนำมัย 1,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 458 ขวด เจลล้ำงมือ 128 ขวด และเครื่องตรวจวดัอณุหภูมิ 20 เครือ่ง
เพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ด้ำนกำรสำธำรณสขุ โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักแพทย์และอนำมัย กำรท่ำเรือแหง่ประเทศไทย พร้อมคณะผูบ้ริหำร
เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องโถง อำคำร 1 กรมศุลกำกร เม่ือวันที่ 1 พฤษภำคม 2563

กบท. ได้จัดการประชุมคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันจันทร์ที่ 
27 เมษำยน 2563 โดยมีนำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ อธิบดีกรมศุลกำกร เป็นประธำนในกำรประชุมฯ  มีหน่วยงำนส่งตัวแทน
เข้ำร่วมกำรคัดเลือก ทั้งหมด 18 รำย และผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น คนดีศรีศุลกากร จ านวน 5 ราย ได้แก่ น.ส. สุนันทำ
จิตต์โสภำ (สลข.) นำงนฤมล เอกเลิศวิทูร (กบท.) นำยณัฐดนัย งำมแสง (กมพ.) น.ส. จุฬำลักษณ์ ยุติธรรมสกุล (กสอ.) 
และนำยเล็ก พันธุรัตน์ (ศภ.4)

กบท. ได้จัดท ำข้อมูลความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1) กรณีควำมผิดวินัยไม่ร้ายแรง และ 2) กรณีควำมผิดวินัยร้ายแรง

กบท. ได้จัดท ำข้อมูลการได้รับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการหลังเกษียณอายุราชการ ทั้งที่ เป็นสมาชิก 
กบข. และ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

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)



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม
โครงการศุลกากรจิตอาสา

นายชัยยุทธ ค าคุณ ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
รองอธิบดี ให้เ กียรติ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ             
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ส านักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล                                 
น าโดยนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ (ผอ. กบท.) ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการของกรมศุลกากรเกี่ยวกับสถานการณ์                         
การแพร่ระบาด COVID-19 ส านักงานเลขานุการกรม และด่านศุลกากรจันทบุรี ได้จัดหาหน้ากากอนามัย 2,085 ชิ้น                   
ถุงมืออนามัย 1,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 458 ขวด เจลล้างมือ 128 ขวด และเคร่ืองตรวจวัดไข้ 20 เครื่อง เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการสาธารณสุขแก่แพทย์ พยาบาลและประชาชนผู้รับบริการ โดยมีผู้อ านวยการส านักแทพย์และอนามัย                               
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร                        
เมื่อวันศุกร์ ท่ี 1 พฤษภาคม 2563



กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม “กบท. ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19”
ตามโครงการ “ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยเชิญเจ้าหน้าท่ีสังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคลทุกท่าน ร่วมแสดงน้ าใจสมทบทุน
สู้ภัยโควิด-19 รวบรวมทุนทรัพย์ตามก าลังศรัทธา หรือร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ 
และหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้กับ ส านักแพทย์ และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
น าไปใช้ประโยชน์ด้านการสาธารณสุขแก่แพทย์ พยาบาล และประชาชนผู้รับบริการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม
โครงการศุลกากรจิตอาสา



กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมศุลกากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประชุมคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุม                             
คั ด เลื อก  “คนดี ศรี ศุ ลกากร ”  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563 จ านวน 5 ราย
เมื่ อวั นจั นทร์  ที่  27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุ มภาสกรวงศ์  ชั้ น  2 อาคาร 1
กรมศุลกากร โดยมีนางนันท์ ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล                      
พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม







สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ

ไม่เป็นสมาชิกเป็นสมาชิก

เลือกรับบ ำเหน็จ เลือกรับบ ำนำญ เลือกรับบ ำเหน็จ เลือกรับบ ำนำญ

- เงินบ ำเหน็จ
- เงิน กบข.
- ฌำปนกิจสงเครำะห์
(กรณี เป็นสมำชิก)

- เงินบ ำนำญ
- เงิน กบข.
- เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ
- ค่ำรักษำพยำบำล
- ค่ำเล่ำเรียนบุตร
- บ ำเหน็จค  ำประกัน
- เงินช่วยพิเศษค่ำท ำศพ
- บ ำเหน็จตกทอด
- ฌำปนกิจสงเครำะห์
(กรณี เป็นสมำชิก)

- เงินบ ำเหน็จ
- ฌำปนกิจสงเครำะห์
(กรณี เป็นสมำชิก)

- เงินบ ำนำญ
- เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ
- ค่ำรักษำพยำบำล
- ค่ำเล่ำเรียนบุตร
- บ ำเหน็จค  ำประกัน
- เงินช่วยพิเศษค่ำท ำศพ
- บ ำเหน็จตกทอด
- ฌำปนกิจสงเครำะห์
(กรณี เป็นสมำชิก)

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี : ฝทฐ. สสท. กบท. 
โทร 02-667-7000 ต่อ 20-5082, 20-6370 

กบข. กบข.


