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สวัสดีค่ะ

พบกับ HR Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ของป ีพ.ศ. 2561 ซ่ึงได้มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบ 
เนื้อหาสาระทีไ่ม่เพยีงแต่เปน็การสรปุผลงานของ สบท. เท่านั้น แต่ยังเพิ่มในส่วนของความรู้ที่เกี่ยวกับงาน HR 
หรือความรู้ที่เกี่ยวกับกรมศุลกากรอันจะเปน็ประโยชนแ์ก่ทุกท่าน 

การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิทยาการศุลกากรยังคงครอบคลุมเนื้อหาด้านศุลกากรและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การสัมมนาผู้บรหิารและนายดา่นประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 การฝึกอบรมหลักสูตรนายดา่นและผู้บรหิาร หลักสูตร 
Expert Chief ส าหรับหัวหน้าฝ่าย และหลักสูตรการสกัดกั้นการกระท าผิดของผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International 
Passenger Interdiction Training)

การสัมมนากฎวา่ดว้ยถิน่ก าเนดิสินค้า ระเบียบพิธีการปฏิบติัเก่ียวกับหนงัสือรับรองถิ่นก าเนดิสินค้า (OCP: Origin 
Certification Procedures) ให้กับบุคคลภายนอก 

Workshop training on PCA and Risk Management for CLMV 
การฝึกอบรมหลักสูตร พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้และเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 

และจะมีการทดสอบวดัความรู้ใน พ.ร.บ.ศุลกากรฉบบัใหม่ในเดอืนพฤษภาคมนี ้
Customs Talks โดยนักพูดท่ีมีชื่อเสียง เพื่อปลุกพลังบวกให้ชาวศุลกากรมีพลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงเป็นนโยบายของ

อธิบดี และสถาบันวิทยาการศุลกากรจะจัดเปน็ประจ า ประมาณเดอืนละครัง้
กิจกรรมด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานภายใน สบท. มีดังนี้
การจัดต้ังศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) (Customs Intelligence Center: CIC) ของกรมศุลกากร 

โดยส่วนโครงสร้างระบบงานและอตัราก าลัง (สคอ.)
โครงการ “เด็กไทย Love English ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ” ภายใต้โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ศาสตร์พระราชา              

สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” โดยกลุม่คุ้มครองและส่งเสริมจรยิธรรม (กคจ.)
โครงการ Customs Talent Management และการได้รับรางวัลจากมูลนิธิ พ.อ.จินดา ณ สงขลา ในฐานะ   

ส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบคุคลดเีดน่ (e-Learning) 
ในส่วนของข่าวฝากและองค์ความรู้ จะมีข่าวประชาสัมพนัธ์จากกรมบญัชีกลาง เรื่องการปรับระบบเบกิจ่ายตรงโดยใช้

บัตรประชาชน โดยส่วนสิทธิประโยชนแ์ละทะเบยีนประวัติ (สสท.) เรื่องการรับสมัคร HiPPS โดยส่วนบรหิารงานบคุคล (สบค.) 
และความรู้เรื่องท างานอย่างไรให้ก้าวหน้าและม่ันคง Technology Roadmap และ Digital Literacy จากสถาบันวิทยาการศุลกากร (สวศ.)

แล้วพบกันใหม่ค่ะ

นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์

ผอ.สบท. 

สารจากผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
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บรรณาธิการบริหาร
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กองบรรณาธิการ
คณะท างานประชาสัมพันธ์ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
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วันพุธท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายชัยยุทธ ค าคุณ รองอธิบดี 
รักษาการท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และคณะ 
เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ส่วนราชการ
ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561” 
(e-Learning) ในการนี้ กรมศุลกากรได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดง
ผลงานภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและผลงานท่ีได้รับ
รางวั ล ใ นงานวั นมู ลนิ ธิ พั น เ อกจิ นดา ณ สงขลา  ซึ่ ง จั ด ขึ้ น 
ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ส่วนราชการส่งเสริม
การบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561”

(e-Learning)

การน าเสนอโครงการของผู้สมัคร Customs talent 
ณ ห้องประชุม สบท. ชั้น 9 อาคาร 120 ปี

การสัมมนาผู้บริหารและนายด่านประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ณ โรงแรมมิตร์ บีช โฮเต็ล พัทยา ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
(Expert Chief) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

วันอังคารท่ี 17 ตุลาคม – วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560

การฝึกอบรมหลักสตูรนายด่านและผู้บริหาร
ระหว่างวันท่ี 13 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2560

โดยได้จัดการศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากร สังกัด ศภ.3 และการรับฟัง
บรรยายหัวข้อ “พลิกมุมคิดเพื่อองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ” โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจ าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย
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การจัดตั้งศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.)
(Customs Intelligence Center: CIC) ของกรมศุลกากร
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สถาบันวิทยาการศุลกากร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง             
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

โครงการ “เด็กไทย Love English ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ” 

เป็นโครงการถ่ายทอดทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ณ ศูนย์เด็กปฐมวัย
ริมคลองวัดสะพาน ชุมชนคลองเตย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีต่อชุมชน

โครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมั่นคง
ชายแดน 

โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสกัดก้ันการกระท าผิดของผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ (International Passenger Interdiction Training) โดยวิทยากร
จากหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดน กระทรวงความม่ันคง           
แห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561               
ณ ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมืองการจัดสัมมนาหัวข้อ “กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด 

ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร  Project for Capacity 
Development on Rules of Origin for Efficient 
Customs Procedures” โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น 
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 23 พฤศจิกายน 2560 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านกฎว่าด้วยถ่ินก าเนิด 
ให้แก่ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ศุลกากร

จัดสัมมนา หัวข้อ กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิด

สบท. ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการจัดตั้งศูนย์
ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) ตามด าริของอธิบดี โดย
ออกเป็นค าส่ังกรมศุลกากรท่ี 18/2561 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2561  เรื่อง 
การจัดตั้งศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.) (Customs 
Intelligence Center: CIC) ของกรมศุลกากร และมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ เพื ่อให้กรมฯ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลการข่าวด้านศุลกากร 
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Workshop training on PCA and Risk 
Management for CLMV 

สถาบันวิทยาการศุลกากรจัดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่
เจ้าหน้าที่ศุลกากรราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม หลักสูตรการตรวจสอบอากร และการบริหารความเสี่ยง 
(Training on Post Clearance Audit and Risk Managements) 
ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโฟว์วิงส์ กรุงเทพมหานคร 
โดยวิทยากรจากศุลกากรประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 2 ราย และวิทยากรจาก
ส านักตรวจสอบอากร จ านวน 5 ราย บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 

Customs Talk คร้ังที่ 2

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Customs Talk ครั้งที่ 
2 หัวข้อ "ปลุกพลังบวก สร้างพลังใจในการท างาน" โดย              
ดร.ภูวนาท คุนผลิน (ดีเจอั๋น) ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 
ต้ังแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 15 
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร 

Customs Talk ครั้งที่ 1

การสัมมนา หัวข้อ "ปลุกพลังบวก สร้างพลังใจ
ในการท างาน" โดยคุณเอกชัย วรรณแก้ว ศิลปิน              
สู้ ชีวิตผู้ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา ในวันจันทร์ที่ 
29 มกราคม 2561 ต้ังแต่เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 15 อาคาร 120 ปี 
กรมศุลกากร 
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รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) รุ่นที่ 12 ของกรม

ศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 
ส่วนบริหารงานบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร.  02-667-7097
หรือ ภายใน 20-6351
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ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์

.....จากกรมบัญชีกลาง

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs)
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องค์ความรู้
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