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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที่ 6 หรอื HR Newsletter

Volume 6/2021 ฉบบันี้ จะน ำเสนอประเดน็ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำบุคลำกร 
และกำรประชำสมัพนัธใ์นเรื่องต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 1) รบัสมคัรสอบขำ้รำชกำรต ำแหน่งนักวชิำกำรศุลกำกรปฏบิตักิำร
2) กำรขยำยเวลำกำรคดัเลอืกขำ้รำชกำรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู รุ่นที ่15 ของกรมศุลกำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ฉบบัที ่2/2564 และแนวทำงกำรน ำจรยิธรรมไปใช้ในกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร 3) กำรด ำเนินกำรจดักำรองค์ควำมรู้
ของกรมศุลกำกร (CUSTOMS KNOWLEDGE MANAGEMENT) 4) เผยแพร่สำรพนัจรรยำ...เล่ำสู่กนัฟัง 5) โครงกำร กบท.จติอำสำและ
โครงกำรเสรมิสรำ้งควำมผำสกุ และควำมผกูพนัของบุคลำกร (WE LOVE CUSTOMS)

กรมศุลกำกร รบัสมคัรสอบข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการศลุกากรปฏิบติัการ ต าแหน่งว่าง 30 อตัรา เปิดรบัสมคัร 
ตัง้แต่วนัที ่14 มถุินำยน – 7 กรกฏำคม 2564 ทำงเวบ็ไซต ์http://job.customs.go.th 

กรมศุลกำกรได้ประกำศขยายเวลาการคดัเลือกข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี 15 ของกรมศุลกากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำรพฒันำบุคลำกร กรมศุลกำกร ได้ด าเนินการจดัการองคค์วามรู้ของกรมศุลกากร (CUSTOMS KNOWLEDGE 
MANAGEMENT) ซึ่งตำมนโยบำยของกรมศุลกำกร ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรจดักำรองค์ควำมรู้ อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง 
โดยก ำหนดให้มีกจิกรรมต่ำง ๆ รวมถึงกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรจดักำรองค์ควำมรู้มำเผยแพร่ เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำน
สำมำรถเรยีนรู ้และน ำควำมรูด้งักล่ำว มำปรบัใชใ้นกำรเพิม่พนูประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน

กบท. ไดเ้ผยแพร่สารพนัจรรยา...เล่าสู่กนัฟัง ฉบบัท่ี 2/2564 และแนวทางการน าจริยธรรมไปใช้ในการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของกรมศลุกากร ในระบบ Intranet และ Sandee Chatbot

กบท. ได้จัดท ำโครงการ กบท.จิตอาสา และโครงการเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพนัของบุคลากร  
(WE LOVE CUSTOMS) โดยเมื่อวนัที่ 27 พฤษภำคม 2564 นำงนันทฐ์ติำ  ศริคิุปต์ ผูอ้ ำนวยกำรกองบรหิำรทรพัยำกรบุคคล พรอ้มคณะผู้บรหิำรฯ 
มอบเงนิบรจิำค จำกโครงกำร “กบท. จติอำสำ เพื่อสงัคมทีย่ ัง่ยนื โปร่งใส เป็นธรรม” ใหก้บัมลูนิธริำมำธบิด ีเพื่อสมทบทุนจดัซือ้เครื่องมอืแพทย ์
ช่วยเหลอืผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ (โควดิ-19) ณ หอ้งรบัรองมลูนิธริำมำธบิด ีชัน้ 4 อำคำรสมเดจ็พระเทพรตัน์ 

หำกท่ำนใดมีบทควำมดี ๆ และน่ำสนใจที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ สำมำรถประสำนกับ กบท. เพื่อจะเป็น
ประโยชน์ต่อชำวศุลกำกรต่อไปค่ะ

นางนันทฐิ์ตา  ศิริคปุต ์                                                                             
ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)

สารจากผ ูอ้ านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล

:http://hr.customs.go.th/

:https://www.youtube.com/watch

JC63F2LHI&list=UUWu
JPNSyAXB4O9BPwJ2Z-dw

https://www.youtube.com/watch?v=6WJC63F2LHI&list=UUWu


กรมศุลกากร
รับสมัครสอบข้าราชการ

ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
ต าแหน่งว่าง 30 อัตรา

• BG image from www.freepik.com Designed by coolvector / Freepik

รับสมัคร 17 มิ.ย.– 7 ก.ค. 64
ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
ช าระเงิน 17 มิ.ย.– 8 ก.ค. 64 
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ประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ 20 ส.ค. 64 

สแกน QR CODE
เพ่ือดูประกาศ
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กองบริหารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot

ยื่นผลทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และผลทดสอบความสามารถด้านภาษา 
ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 

ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคข์องข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
โดยแบบประเมินสมรรถนะส านักงาน ก.พ. ในวันที่ 15 กันยายน 2564

กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้าสู่ระบบ       
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นท่ี 15 ของกรมศุลกากร          
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในเดือนตุลาคม 2564

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ตาม QR CODE ด้านล่าง

• Background Image Designed by Freepik

HIPPS

WE ARE
CUSTOMS

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15

ของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ :  เ พื ่อ ใ ห ้ก า ร ด า เ น ิน ก า ร จ ัด ก า ร 
องค์ความรู้ ภายในองค์กรเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายของกรมศุลกากร 
ซึ ่ง ก า ห น ด ใ ห ้ท ุก ห น ่ว ย ง า น ด า เ น ิน ก า ร จ ัด ก า ร
องค์ความรู้  อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

ตามหนังสือส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิทยาการศุลกากร ที่ กค 0516(ส)/ว12 ลงวันที่
11 มี.ค. 2562 เรื่อง การด าเนินการจัดการองค์ความรู้ของ
กรมศุลกากร (Customs Knowledge Management)
โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการองค์ความรู้ ภายในหน่วยงาน 
และจัดส่งให้ สวศ.สบท. ทราบเป็นรายไตรมาส

สวศ.กบท. ได้คัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
จัดการองค์ความรู้ที่ โดดเด่น ช่วง ไตรมาสที่  1 – 2
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .  2564 ซึ่งได้ก าหนดให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื ่อด า เนินการจัดการองค์ความรู้  
รวมถึงการน าองค์ความรู ้ที ่ ไ ด้รับจากการจัดการ
องค์ความรู้มาเผยแพร่  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถเรียนรู้  และน าความรู้ดังกล่าว มาปรับใช้
ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

กระบวนการจัดการความรู้ 9 ขั้นตอน ตามคู่มือแนวทาง
การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (TOOLKIT) 
1) ก ำหนดควำมรู ้ที ่ส ำ ค ัญ เป ็นกำรว ิเ ค รำะห ์ และค ัด เล ือก
องค์ควำมรู้ที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
2) ก ำหนดผู้ใช้งำน เป็นกำรพิจำรณำกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้งำนควำมรู้ 
ทั ้งบ ุคลำกรที ่อยู ่ในส ่วนรำชกำร ผู ้ร ับบร ิกำร ส ่วนรำชกำร อื ่น
ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชน เป็นต้น 
3) ก ำหนดผู้มีควำมรู้ หรือผู้เชี่ยวชำญ เป็นกำรก ำหนดบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในควำมรู้นั้นๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร
4) ก ำหนดขอบเขตของควำมรู้ เป็นกำรพิจำรณำขอบเขตของควำมรู้ 
ซึ่งควรมีกำรก ำหนดให้ชัดเจน และครอบคลุมต่อควำมต้องกำรใน
กำรน ำไปใช้งำนให้มำกที่สุด 
5) ตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่ โดยพิจำรณำควำมรู้ที่มีอยู่แล้ว
กับควำมรู้ที่ต้องกำรตำมขอบเขตที่ก ำหนด โดยตรวจสอบข้อมูลที่มี
อยู่แล้วภำยในองค์กร 
6) ดึงควำมรู้ โดยด ำเนินกำรพัฒนำ ดึงควำมรู้ทั ้งจำกภำยในและ
ภำยนอกองค์กร ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรประชุม งำนกำรศึกษำ 
เอกสำรวิชำกำร และองค์ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญ เป็นต้น
7) สร้ำงควำมรู ้ โดยรวบรวม เรียบเรียง และสรุปข้อมูลให้เป็น
สำระส ำคัญที่จ ำเป็น และเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
8) น ำเสนอ เป็นกำรจัดท ำควำมรู้ให้อยู่ในรูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสม 
ง่ำยต่อกำรใช้งำน และน่ำสนใจ เช่น เอกสำรประกอบกำรอบรมและ
สัมมนำ, e-book, Textbook, PowerPoint, Video และ Infographic เป็นต้น
9) เผยแพร่ โดยน ำสื่อกำรเรียนรู้เผยแพร่ตำมช่องทำงที่เหมำะสมกับ
เนื ้อหำ เพื ่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั ่วถึง เช่น 
กำรอบรม กำรสัมมนำ กำรประชุม กำรสอนงำน กำรใช้ระบบ
พี ่เลี ้ยง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ Intranet และหนังสือเวียน 
เป็นต้น 

การจัดการความรู้ คือ การบริหารจัดการเพื่อให้ “คน” ที่ต้องการ
ใช้ความรู้ ได้รับ “ความรู้” ที่ต้องการใช้ ใน “เวลา” ที่ต้องการ 

(Right Knowledge, Right People, Right Time) 
(American Productivity and Quality Center, APQC)

1. จัดตั้งคณะท างาน หรือทีมงานจัดการความรู้
ของหน่วยงาน (KM TEAM) เพื่อด าเนินการ
จัดการความรู้
2. พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร จ านวน
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 องค์ความรู้ 
3. จัดท าแผนการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ 
และรายละเอียดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
4. ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้
โดยจ ัดให ้ม ีก ิจกรรมต่างๆ เพื ่อด า เน ินการ
จัดการองค์ความรู ้ โดยอาจปรับใช้ตามคู ่ม ือ
แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
(TOOLKIT) ของส านักงาน ก.พ.ร. ในหมวด 4 
ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอน 
5. ประเม ินผลการด าเน ินการตามแผนการ
ด าเนินการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการจัดการองค์ความรู้

โทร. 08 0015 1901



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

สารพันจรรยา...เล่าสู่กันฟัง ฉบับที่ 2/2564

แนวทางการน าจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรมศุลกากร

สามารถเข้าอ่านแนวทางการน าจริยธรรม
ไป ใ ช้ ใ น ก า ร บริ ห า ร ท รั พ ย าก ร บุ ค ค ล
ของกรมศุลกากร ด้วยการ Scan QR Code

กลุ่มคุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรม



โครงการ

& โครงการเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร (WE LOVE CUSTOMS)

กบท. จิตอาสา
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม

ส่วนสิทธิประโยชน์และฐานข้อมูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมคณะผู้บริหารฯ มอบเงินบริจาค 

จากโครงการ “กบท. จิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม” 
จ านวน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ

แพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  


