
 

 

  



 

 

ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเข้ารบัการคดัเลือก กรอกใบสมคัรท่ีเวบ็ไซต์ 
 http://www.ocsc.go.th/HiPPS และน าเอกสารมาย่ืนด้วยตนเอง 

ตัง้แต่วนัท่ี 20 เมษายน 2563 – 1 พฤษภาคม 2563 
* ผลคะแนนความสามารถทางภาษา และความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทลั 

ย่ืนเพ่ิมเติม ภายในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 
ได้ท่ี ฝ่ายบรรจแุละแต่งตัง้ ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรพัยากรบุคคล 



Work From Home : Learn From Home

OCSC Learning Portal

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาการศุลกากร

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของกรมศุลกากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

หนังสือเวียน สวศ. กบท. ที่ กค ๐๕๑๖(๔)/๔๒๓ ลว. ๑๐ เม.ย. ๖๓
เรื่อง การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์

การเรียนรู้ทางไกลของเครือข่ายส านักงาน ก.พ. 

ศึกษาบทเรียนภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563

หน่วยงานรายงานผลถึง สวศ. กบท. ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2563

#อยู่ท่ีไหนก็เรียนได้ #หยดุเชือ้เพ่ือชาติแต่ไม่หยดุเรียนรู้

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ 

(Knowledge Development)

หมวดการพัฒนาสมรรถนะ

(Competency Development)

สามารถนับเป็นระยะเวลาการพัฒนา

ประจ าปี (Man-Day) ตาม IDP ได้นะครับ…

หมวดการพัฒนาทกัษะ 

(Skill Development)

Digital Skill
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Language Skill

Thinking Skill

3 Steps
วิธีการลงทะเบียน

ดังนี.้.

เข้าสู่ระบบ OCSC Learning และเลือกรายวิชาที่สนใจ 

ลงทะเบยีนเข้าเรียน Online

เข้าสู่บทเรียน



 จิตอาสา  หมายถึง จิตแห่งการให้ความดี งามทั้ งปวงแก่ เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ                     
ส ม ัค ร ใ จ  อิ ่ม ใ จ  ซ า บ ซึ ้ง ใ จ  ป ิต ิส ุข  ที่ พ ร้ อ มจะ เ สี ย สละแร งก ายและ สติ ปั ญญา                                                   
เพื่อสาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมี
ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไมน่ิ่งดดูาย เมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน 
เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีและเห็นน้ าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือ 
ความสงบเย็นและแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงไดบ้้าง 

      ที่มา : เครอืข่ายจิตอาสา Volunteer Spirit Network 

ศุลกากรจิตอาสา 
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

โครงการ 
กรมศุลกากร 

        ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม 
ขอ งก รมศุ ล ก าก ร  (พ .ศ .  2 562  - 2 565 )  ประ เ ด็ น                         
ยุ ทธศาสตร์ที่  1 “สร้ า งสั งคมแห่ งความรับผิ ดชอบ”                                
กลยุทธ์ที ่ 1.2 ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่
พลเม ืองที ่ด ี ได ้มอบหมายให ้กลุ ่มคุ ้มครองและส ่ง เสร ิม
จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินโครงการ 
“ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” โดยให้                     
ทุกส่วนราชการมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง      

1. ปลูกฝังความรบัผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่พลเมอืงที่ดี 
   ให้แกเ่จ้าหน้าที่กรมศุลกากร 

2. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี ควบคู่กับ 
   การสอดแทรกความรูศุ้ลกากรและภารกิจงานของกรมศุลกากร 

3. มุ่งหวังปรับภาพลักษณ์ของกรมศุลกากร สร้างการรับรู ้
   และความเข้าใจในงานศุลกากรให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจมากยิ่งขึน้ 

4. เพื่อใหก้รมศุลกากรมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสอดคล้อง 
   กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ/ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ที่มาของโครงการ รูปแบบของกจิกรรมจิตอาสา 
 กิจกรรมจิตอาสา มีหลายรูปแบบ 
เช่น กิจกรรมให้ความรู้ สอนหนังสือเด็ก 
ค่ายอาสาค่ายอนุรักษ์ ปลูกป่าชายเลน 
ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือสัตว์ งานศิลปะ 
มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา   
ของเล่นและเสื้อผ้า เป็นต้น 
 



“เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” 
กรมศุลกากร 

โครงการศุลกากรจิตอาสา 

กบท. ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 (COVID-19) 
  ขอเชิญเจ้าหน้าที ่ ส ังก ัด กบท . ทุกท่าน ร ่วมแสดงน ้าใจสมทบทุนสู ้ภ ัยโควิด -19          
ตามโครงการ “ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” ซื อแอลกอฮอล์ส้าหรับ 
ฆ่ า เ ชื อ  70 %  แล ะ เ จ ลแอลกอฮอล์  เ พื่ อ ม อบ ให้ กั บ  ส้ า นั ก แพทย์ แ ล ะ อน ามั ย  
การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  โดยขอความร่วมมือทุกส่วนราชการสังกัด กบท. รวบรวมทุนทรัพย์ตามก้าลังศรัทธา หรือ
ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ฯ และเจลแอลกอฮอล์ จากเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด เพื่อมอบให้ กคจ. ใน
ฐานะตัวแทน กบท. ในการจัดซื อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อน้าไปบริจาค ต่อไป 

ภายในวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563  

 นายวิสูตร    สิงห์สง่า  โทร. 086-614-1184  
 นางสาวรฐา  แก้วกุลเวธน ์โทร. 087-550-4040 

สอบถามเพิม่เตมิได้ท่ี 


