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สารจากผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบคุคล

สวัสดีค่ะ
พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ ส ำหรับฉบับน้ีเป็นฉบับที่  2 หรือ 

HR Newsletter Volume 2/2020 ฉบับน้ีเนื้อหำสำระจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม โดยจะน ำเสนอประเด็นที่
ได้แก่ 1) รับสมัครลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน
โสตทัศนศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ และลูกจ้ำงชั่วครำวกรณีพิเศษ ต ำแหน่ง Program Coordinator 
(นักจัดกำรงำนทั่วไป) จ ำนวน 1 อัตรำ 2) ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำกลุ่มไลน์ส ำหรับผู้ที่จะเกษียณ ปี 2563
3) กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำกรมศุลกำกร ครั้งที่ 1/2563 และกำรจัดโครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ 
4) กำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกเทศบำลต ำบลไพศำลี อ ำเภอไพศำลี จังหวัดนครสวรรค์

กรมศุลกำกรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จ ำนวน 1 อัตรำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน
โสตทัศนศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ และลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ต ำแหน่ง Program Coordinator (นักจัดกำรงำนทั่วไป) 
จ ำนวน 1 อัตรำ เพ่ือปฏิบัติงำนประจ ำ ณ ROCB A/P โดยสำมำรถสมัครด้วยตนเอง ระหว่ำงวันที่ 17 – 26 กุมภำพันธ์ 2563
ในวันและเวลำรำชกำร ณ ฝ่ำยสรรหำและเลือกสรร ส่วนบริหำรงำนบุคคล กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น 10 อำคำร 120 ปี
กรมศุลกำกร 

กบท. ขอเชิญข้ำรำชกำรผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำร ปี 2563 (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ตุลำคม 2502 – 1 ตุลำคม 2563)
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่มไลน์ “2563 ขรก. เกษียณ” เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเกษียณอำยุรำชกำร พูดคุย 
แลกเปลี่ยน และรับข่ำวสำรต่ำงๆ ได้ง่ำยๆ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลำ โดยสำมำรถสแกน QR Code เพ่ือเข้ำร่วมกลุ่มไลน์ดังกล่ำว

กบท. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันอังคำรที่                   
14 มกรำคม 2563 โดยมีศำสตรำจำรย์พิเศษ วิชำ มหำคุณ เป็นประธำนในกำรประชุมฯ และจัดให้มีโครงการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมวันธรรมสวนะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดบุญศรีมุนีกรณ์ วัดพรหมรังสี และ          
วัดฉัตรแก้วจงกลณี โดยมีข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงของกรมศุลกำกร เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวนทั้งหมด 69 รำย

นอกจำกน้ี กบท. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนด้ำนองค์กรโปร่งใส กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบของกรมศุลกำกร ณ ห้องประชุมภำสกรวงศ์ ชั้น 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร และส ำนักงำนศุลกำกรท่ำเรือ
กรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2563

เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ หรืออยำกจะให้ กบท. น ำเสนอองค์
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นางนันทฐิ์ตา  ศิริคุปต์                                                                              

ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)



ต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  จ ำนวน 1 อัตรำ
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

สมัครด้วยตนเอง ระหว่ำงวันที่ 17 – 26 กุมภำพันธ์ 2563

ในวันและเวลำรำชกำร ที่ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี  กรมศุลกากร 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.customs.go.th 

หัวข้อ “ข่ำวประชำสัมพันธ์”
หัวข้อย่อย “ข่ำวรับสมัครงำน””

ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทร. 02 667 6352 - 53

รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว







การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 
ประจ ากรมศุลกากร

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม



โครงการเข้าวัดปฏิบัตธิรรม
วันธรรมสวนะ

ในเดือนมกราคม 2563 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้น าเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเข้าร่วม “โครงการ                        
เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 วัด ดังนี้

1. วัดบุญศรีมุนีกรณ์ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 จ านวน 18 คน
2. วัดพรหมรังษี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 จ านวน 25 คน
3. วัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 จ านวน 26 คน

วัดบุญศรีมุนีกรณ์ วัดพรหมรังษี

วัดฉัตรแก้วจงกลณี



การศึกษาดูงานการด าเนินงาน                  
ด้านองค์กรโปร่งใส

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ในการศึกษาดูงานการด าเนินงาน
ด้านองค์กรโปร่งใส การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกรมศุลกากร ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร และส านักงานศุลกากร
ท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563


