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พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ ส ำหรับฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 7 หรือ HR Newsletter 

Volume 7/2020 ฉบับน้ีเน้ือหำสำระจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม โดยจะน ำเสนอประเด็นที่มีเน้ือหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร
รอบที่ 5 (ปี งปม. พ.ศ. 2564-2567) 2) กำรรับสมัครข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 3) กำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกรมศุลกำกรครบรอบ 146 ปี 
4) กำรประชุมเพ่ือรับฟังค ำชี้แจงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 5) โครงกำรสื่อสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำร หัวข้อ “Ethics Boosting” 6) กำรอบรมหลักสูตร “นักบริหำรระดับกลำง กรมศุลกำกร ประจ ำปี พ.ศ. 2563”
และ 7) ควำมคืบหน้ำของโครงกำรอำคำรศูนย์ฝึกอบรมของสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร (สะพำนกรุงเทพ)

กรมศุลกำกร ได้จัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบท่ี 5 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567
แนวทำงกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบที่ 5 แบ่งเป็น กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร (กรอบปกติ) กรอบอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำชกำรศักยภำพสูง และกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเพ่ือรองรับกำรทดแทนอัตรำว่ำงจำกกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำร         
โดยขอใหส้่วนรำชกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงกับพนักงำนรำชกำรในลักษณะ “ปีต่อป”ี ซึ่งเดิมกรอบพนักงำนรำชกำร รอบ 1-4 สัญญำ 4 ปี

กรมศุลกำกรรับสมัครข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 52 ต ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 63 – 14 ส.ค. 63 ผู้สมัครสำมำรถศึกษำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรยื่นเอกสำรหมำยเลข 1-4 และส่งเอกสำรฯ ได้ 2 ช่องทำง คือ ทำงระบบ Web Mail : 78000000@customs.go.th (24 ชั่วโมง 
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) และส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ (เอกสำร) ได้ที่ ฝบท. กบท.

กบท. ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำกรมศุลกำกรครบรอบ 146 ปี ซึ่งประกอบด้วยพิธีมอบรำงวัล
ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น พิธีมอบรำงวัลข้ำรำชกำรผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต พิธีมอบรำงวัลข้ำรำชกำรผู้มี
ผลงำนดีของกรมศุลกำกร พิธีมอบรำงวัลตำม “โครงกำรคนดีศรีศุลกำกร” และพิธีมอบรำงวัลตำม “โครงกำรคนดีศรีหน่วยงำน”

กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กบท. ได้จัดกำรประชุมเพือ่รับฟงัค ำชี้แจงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ส ำหรับประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (ITA) เม่ือวันที่ 
13 กรกฎำคม 2563 โดยมีนำยกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
เป็นประธำนในกำรประชมุฯ และ กบท. ได้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สื่อสรำ้งสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและวินัยข้ำรำชกำร       
ในหัวข้อ “Ethics Boosting” ผ่ำนช่องทำงเว็บไซด์เผยแพร่วิดีโอ YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=S89xf3cCSuA&t=4s)

กำรพัฒนำบุคลำกร กรมศุลกำกร ได้จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหำรระดับกลำง กรมศุลกำกร ประจ ำปี พ.ศ. 2563”
ให้แก่ข้ำรำชกำรกรมศุลกำกร 48 รำย และข้ำรำชกำรหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัดกระทรวงกำรคลัง 12 รำย รวม 60 รำย โดยมี         
นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ อธิบดีกรมศุลกำกร ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรฝึกอบรมฯ ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
เม่ือวันที่ 13 กรกฎำคม 2563 และ กบท. รำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำรอำคำรศูนย์ฝึกอบรมของสถำบันวิทยำกำรศุลกำกร 
(สะพำนกรุงเทพ) เป็นอำคำร 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องฝึกอบรม ส ำนักงำน พร้อมทั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย โดยงำน
โครงสร้ำงแล้วเสร็จกว่ำ 80% งำนตกแต่งภำยในแล้วเสร็จกว่ำ 30%

นอกจำกนี้ กบท. ขอประชำสัมพันธ์ช่องทำงใหม่!!! ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำน HR ผ่ำน YouTube 
Channel : HR Thai Customs 

เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ หรืออยำกจะให้ กบท. น ำเสนอองค์ควำมรู้
ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นำงนันท์ฐิตำ  ศิริคุปต์                                                                              

ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธ์กองบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร
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ขอ้พึงระวงัในการสง่เอกสารการสมคัรฯ ครั้งน ้

ชื่อต ำแหน่งและเลขที่ที่สมัครต้องตรงกัน

*ถือข้อมูลชื่อต ำแหน่งและเลขที่ที่สมัคร (เอกสำรหมำยเลข 1) เป็นส ำคัญ

หมายเหต ุ:หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่าข้อมลูช่ือต าแหน่งและต าแหน่งเลขท่ีไม่ถกูต้องตรงกนัจะไม่สามารถ        
แก้ไขได้ และ กบท. จะถือเฉพาะข้อมลูช่ือต าแหน่งและต าแหน่งเลขท่ีท่ีผูส้มคัรระบท่ีุตรงกนักบัข้อมลูทัง้ใน
เอกสารหมายเลข 1 3 และ 4 เป็นต าแหน่งท่ีใช้ในการสมคัรเท่านัน้

โปรดตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถกูต้อง
1. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร กรณีใช้ผลงานที่ผ่านมา/ข้อเสนอ เดียวกันทุกต าแหน่ง 
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2. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร กรณีใช้ผลงานที่ผ่านมา/ข้อเสนอ ต่างกัน ในแต่ละต าแหน่งเลขที่ที่สมัคร

*ถือข้อมูลชื่อต ำแหน่งและเลขที่ที่สมัคร (เอกสำรหมำยเลข 1) เป็นส ำคัญ

ชื่อต ำแหน่งและเลขที่ท่ีสมัครต้องตรงกัน
หมายเหต ุ:หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่าข้อมลูช่ือต าแหน่งและต าแหน่งเลขท่ีไม่ถกูต้องตรงกนัจะไม่สามารถ       
แก้ไขได้ และ กบท. จะถือเฉพาะข้อมลูช่ือต าแหน่งและต าแหน่งเลขท่ีท่ีผูส้มคัรระบท่ีุตรงกนักบัข้อมูลทัง้
ในเอกสารหมายเลข 1 3 และ 4 เป็นต าแหน่งท่ีใช้ในการสมคัรเท่านัน้



วนัคลา้ยวนัสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 146 ปี

กองบรหิารทรพัยากรบุคคลรว่มจดักิจกรรม

กองบริหารทรพัยากรบุคคล ไดร้่วมจดักิจกรรมเน่ืองในวนั

คลา้ยวนัสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 146 ปี เมื่อวนัท่ี 3 

กรกฎาคม 2563 ณ หอ้งโถง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมศุลกากร 

โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากรใหเ้กียรติ

เป็นประธานและมอบรางวลัในพิธี พรอ้มดว้ยฝ่ายบริหารกรม

ศุลกากรใหเ้กียรติเขา้ร่วมพิธี และนางนันทฐิ์ตา ศิริคุปต ์

ผูอ้ านวยการกองบริหารทรพัยากรบุคคลกล่าวรายงาน

ในงานดังกล่าวประกอบดว้ยพิธีมอบรางวลัขา้ราชการพล

เรือนดีเด่น พิธีมอบรางวลัขา้ราชการผูป้ระพฤติปฏิบติัตนชอบ

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจ ริต และพิ ธีมอบรางวัลข ้าราชการ                   

ผู้มี ผ ล ง าน ดี ขอ ง  ก รม ศุ ลกากร  พิ ธี มอบรา ง วัลตาม                     

“โครงการคนดีศรีศุลกากร” และพิธีมอบรางวลัตาม

“โครงการคนดีศรีหน่วยงาน” ด าเนินการโดยส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ และกลุ่มคุ ้มครองและ                    

ส่งเสริมจริยธรรมกองบริหารทรพัยากรบุคคล

การมอบใบประกาศเกียรติคณุเขม็กลดัทองค า

และเงินรางวลั แก่ขา้ราชการพลเรอืนดเีดน่

ประจ าปี  พ.ศ.  2562 จ านวน 3 ราย โดย

ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวตัิ

กองบรหิารทรพัยากรบคุคล
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นอกจ าก น้ี ยั งมี ก า รมอบ ทุนกา ร ศึ กษ า บุ ต ร                         

ผู้มี รายได้น้อย และ ทุนช่ วย เห ลือการ ศึกษาบุตร

ผูป้ระสบภยัจากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ด าเนินการโดย

ส่ ว น สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ                                 

กองบริหารทรพัยากรบุคคล

การมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลแก่บุคคลผู ้

ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น ช อ บ ด้ว ย ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต

กระทรวงการคลัง ประจ  า ปีงบประมาณ พ .ศ .  2563                      

จ  านวน  1  ราย และการมอบใบประกาศเกียรติคณุแก่บุคคลผู ้

ประพฤติปฏิบัติตนชอบดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริตของกรม

ศุลกากร ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ  านวน 2 ราย 

โดยส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวตัิ การมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ขา้ราชการผูมี้ผลงานดี

ของกรมศลุกากร ประจ าปี พ.ศ 2562 จ านวน 7 ราย

โดย ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวตัิ

การมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวลั แก่คนดีศรีศุลกากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ  านวน 5 ราย                  

โดยกลุม่คุม้ครองและส่งเสรมิจรยิธรรม

การมอบใบประกาศเกียรติคณุ แก่คนดีศรหีน่วยงาน 

ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ  านวน 13 ราย

โดยกลุม่คุม้ครองและส่งเสรมิจรยิธรรม

กองบรหิารทรพัยากรบคุคล
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การประชุมเพือ่รับฟงัค าชี้แจง
การตอบแบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

และบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังค าชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ส าหรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563



Ethics Boosting

เพียงแสกน QR Code ด้านลา่ง 

เพื่อรบัชมเคลด็ลบัด ีๆ กันนะคะ

โครงการสือ่สรา้งสรรค์

โดย กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท.

เคล็ดลับ
ความสุข

งานสนุก
ชีวิตสมดุล

ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมและวินยัขา้ราชการ

หัวข้อ Ethics Boosting“ ”





กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot

โครงการอาคารศนูยฝึ์กอบรมของสถาบนัวิทยาการศลุกากร

เชงิสะพานกรงุเทพ เขตบางคอแหลม กรงุเทพมหานคร

ปัจจบุนั งานโครงสรา้งแลว้เสรจ็กว่า 80 % งานตกแต่งภายในแลว้เสรจ็กว่า 30 % 

สภาพพ้ืนท่ีเดิม 

อาคารสงู 4 ชัน้ 

ประกอบดว้ยหอ้งฝึกอบรม ส านกังาน พรอ้มระบบโสตทศันปูกรณท่ี์ทนัสมยั

Customs Academy



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot


