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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครั �งนะคะ สาํหรบัฉบบันี�เป็นฉบบัที� 1 หรอื HR Newsletter 

Volume 1/2021 ฉบบันี� จะนําเสนอประเดน็ที�มเีนื�อหาเกี�ยวกบัการบรหิารงานบุคคล การพฒันาบุคลากร 
และการประชาสมัพนัธ์ในเรื�องต่าง ๆ ได้แก่ 1) การคดัเลอืกขา้ราชการผูม้ผีลสมัฤทธิ �สงู รุ่นที� 14 
ของกรมศุลกากร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) การประเมนิบุคคลและผลงานระดบัเชี�ยวชาญ 
3) การประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมประจาํกรมศุลกากร และการบรรยายใหค้วามรูจ้รรยาและประมวลจรยิธรรม
4) สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล (กรณีมบีุตรแฝด) 5) โครงการเสรมิสรา้งเครื�องมอืสาํหรบัการดาํเนินการทางวนิยั

 กรมศุลกากรได้มปีระกาศรายชื�อผู้ได้รบัการคดัเลือกข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธิ� สูง รุ่นที� 14 ของกรมศุลกากร 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 4 ราย โดยไดเ้ริ�มต้นเรยีนรู้และพฒันาการทํางานตามกรอบการสั �งสมประสบการณ์รายบุคคล 
ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และได้เปิดรบัสมคัรคดัเลอืกขา้ราชการ ประเภทวชิาการ ระดบัเชี�ยวชาญ เพื�อเขา้รบั
การประเมินบุคคลและผลงานระดบัเชี�ยวชาญ จาํนวน 13 ตําแหน่ง 

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสรมิจรยิธรรม ดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจาํกรมศุลกากร ครั �งที� 
1/2564 เมื�อวนัจนัทร์ที� 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมศุลกากร ชั �น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร 
โดยมีศาสตราจารย์พเิศษวิชา มหาคุณ เป็นประธานในการประชุม และการบรรยายให้ความรู้จรรยาและประมวลจริยธรรม 
ใหแ้ก่ขา้ราชการบรรจุใหม่

กบท. นําเสนอความรู้เกี�ยวกับสิทธิในการได้รับสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล (กรณีมีบุตรแฝด)  และ
ดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสร้างเครื�องมือสําหรบัการดําเนินการทางวินัย สําหรับผู้ที�กรมศุลกากรแต่งตั �งเป็น
คณะกรรมการสบืสวน/สอบสวน ซึ�งมีคู่มอืการดําเนินการ กฎหมายและระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที�ใช้ในการ
ดาํเนินการทางวนิยัและความรบัผดิทางละเมดิ

เช่นเคยค่ะ ท่านใดสนใจหรือมีบทความดี ๆ ที�จะเผยแพร่ในสื�อต่าง ๆ หรืออยากจะให้ กบท. นําเสนอองค์ความรู้
ที�เกี�ยวขอ้ง สามารถประสานกบั กบท. ได้

 

 นางนันทฐิ์ตา  ศิริคปุต ์                                                                             
ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะทาํงานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
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สารจากผ ูอํ้านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคลสารจากผ ูอํ้านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล

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

:https://www.youtube.com/watch
JC63F2LHI&list=UUWu
JPNSyAXB4O9BPwJ2Z-dw



กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14  
ของกรมศุลกากร  

(รุ่นที่ 16 ของส านักงาน ก.พ.) 

         กรมศุลกากรได้น าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มาใช้ 
ต้ังแต่ปี  2550 โดยปัจจุบันมีข้าราชการผลสัมฤทธิ์ สูง จ านวน  
6 ราย และกรมศุลกากรได้มีประกาศ ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
รุ่นท่ี 14 ของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  
4 ราย ได้แก่ 
 1. นายธนภัทร  เรืองสันติ  ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ สังกัด สทบ. 
 2. นางสาวสุวรรณา  บัวซ้อน  ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ สังกัด กพก. 
 3. นางสาวกุลนรี  ฤทธิ์แดง  ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ปฏิบัติการ สังกัด กพก. 
 4. นางสาววรารัตน์  เกตุส าเภา  ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ช านาญการ สังกัด สสภ. 
โดยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงท้ัง 4 ราย ได้เร่ิมต้นเรียนรู้และพัฒนา 
การท างานตามกรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบุคคล ต้ังแต่วันท่ี  
1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 



          

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เปิดรับสมคัร คดัเลือกขา้ราชการ ประเภทวิชาการ 

ระดบัเชี่ยวชาญ 

 

 

 
กรมศลุกากรเสนอรายชือ่ผูไ้ดร้ับคดัเลือกใหก้ระทรวง

พิจารณา เพื่อออกค าสัง่รักษาการในต าแหนง่ 

ด าเนนิการสมัภาษณผ์ูส้มคัรรับการคัดเลือก 

ระดบัเชี่ยวชาญ 

2 

3 

ผูท้ี่ไดร้ับการแตง่ตัง้ใหร้ักษาการในต าแหนง่ 

ระดบัเชี่ยวชาญ ส่งผลงานภายใน 3 เดือน 

1 

4 

ก.พ.พิจารณาผลงาน แจง้ผลการประเมิน 

 เพื่อใหก้ระทรวงออกค าสัง่แตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ 

ประเภทวิชาการ ระดบัเชีย่วชาญ 

5 

 5   ขัน้ตอน 

การประเมนิบคุคลและผลงานระดบัเชี่ยวชาญ 



  
 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 

 
 
 

1. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร 
ครั้งที่ 1/2564 
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการ 

จริยธรรมประจำกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันจันทร์  ที่  11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร 
ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมีนายพชร อนันตศิลป์ 
อธิบดีกรมศุลกากร นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดี 
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดี พร้อมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุม โดยท่านประธานฯ 
ได้ ให้คำแนะนำว่ ากรมศุลกากรควรนำข้อกำหนด  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
มาใช้ในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร 
รวมไปถึงการเลื ่อนตำแหน่ง เพื ่อให้เกิดความโปร่งใส 
ในการบริหารงานของกรมศุลกากรต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มคุม้ครองและส่งเสริมจริยธรรม 
 



  
 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร 

 

 
 
 
 
 
 

2. การบรรยายให้ความรู้จรรยาและประมวลจริยธรรม 
ตามที่กรมศุลกากร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“ข้าราชการบรรจุใหม่ (New Entry Customs Officers) 
รุ่นที ่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ข้าราชการ 
บรรจุใหม่ ในการนี้ กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับมอบหมาย ให้บรรยาย
ความรู้จรรยาข้าราชการกรมศุลกากรและประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการพลเรือน แก่ข้าราชการใหม่ ผ่านทาง Facebook Live 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.30 - 16.00 น. 
โดยการบรรยายได้แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ  

1) ความรู ้ จรรยาข้ าราชการกรมศุลกากร  
และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

 2) การแนะนำโครงการส่งเสริมจริยธรรมต่าง ๆ 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  กลุ่มคุม้ครองและส่งเสริมจริยธรรม 
 



พึงพอใจ
มาก

84.86% 






