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พบกับ HR Newsletter อีกครัง้ นะคะ สำหรับฉบับนี้เป็ นฉบับที่ 4 หรือ HR Newsletter
Volume 4/2021 ฉบับนี้ จะนำเสนอประเด็นที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรประชำสัมพันธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร
2) รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มผี ลสัมฤทธิสู์ ง (HiPPS)
3) กำรประชุมคณะทำงำนติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2562 – 2565)
ครัง้ ที่ 1/2564 และกำรประชุมคณะทำงำนศึกษำและกำหนดแนวทำงกำรนำจริยธรรมไปใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลข อง
กรมศุลกำกร ครัง้ ที่ 2/2564 4) แนวทำงปฏิบตั ใิ นกำรสังเกตว่ำ คุณคือคน “วง” ไหน? เป็ นกลุ่มเสีย่ งหรือเปล่ำ ต้องทำตัวอย่ำงไร
กรมศุ ลกำกร เห็น ชอบแผนยุ ทธศำสตร์ก ำรบริหำรทรัพ ยำกรบุ คคลของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566)
และได้ประกำศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564
กองบริห ำรทรัพ ยำกรบุค คล ได้ดำเนิน กำรเปิ ด รับ สมัค รคัด เลือ กข้า ราชการพลเรือ นสามัญ เข้ า สู่
ระบบข้า ราชการผู้มี ผ ลสัม ฤทธิ์ สูง (HiPPS) รุ่น ที่ 15 ของกรมศุล กำกร ประจำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ตัง้ แต่ ว นั ที่
8 - 27 เมษำยน 2564 ในวันและเวลำรำชกำร
กลุ่ ม คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม คณะท างานติ ดตามและประเมิ นผล
แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารขับ เคลื่ อ นคุณ ธรรมจริ ย ธรรมของกรมศุล กากร (พ.ศ. 2562 - 2565) ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ วัน ที่
2 เมษำยน 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำกรมศุลกำกร ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุ ลกำกร
โดยมีน ายชัย ฤทธิ ์ แพทย์ส มาน เป็ น ประธานในการประชุ ม ฯ และการประชุ ม คณะท างานศึ ก ษาและก าหนดแนวทาง
การน าจริ ย ธรรมไปใช้ ใ นการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของกรมศุล กากร ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ วัน ที่ 7 เมษำยน 2564
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมภำสกรวงศ์ ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร
กบท. เผยแพร่แนวทางปฏิ บตั ิ ในการสังเกตว่า คุณคือคน “วง” ไหน? เป็ นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า ต้องทาตัวอย่างไร
หำกท่ ำนใดมีบ ทควำมดี ๆ และน่ ำสนใจที่จ ะเผยแพร่ ในสื่อ ต่ ำ ง ๆ สำมำรถประสำนกับ กบท. เพื่อจะเป็ น
ประโยชน์ต่อชำวศุลกำกรต่อไปค่ะ
นางนันท์ฐิตา ศิ ริคปุ ต์
ผอ.กบท.

แบบประเมิ นความคิ ดเห็น
(HR Newsletter)
บรรณาธิการบริหาร
นางนันท์ฐิตา ศิ ริคปุ ต์

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

กองบรรณาธิการ
คณะทางานประชาสัมพันธ์กองบริ หารทรัพยากรบุคคล

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

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล

กรมศุลกากร เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) รวมทั ้งได้ ประกาศนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
โดยสามารถ Download แผนฯ ได้ตาม QR CODE

• Background Image Designed by Freepik

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล

HIPPS

WE ARE
CUSTOMS

กรมศุลกากรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
รุ่นที่ 15 ของกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง
ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 – 27 เมษายน 2564
ในวันและเวลาราชการ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ตาม QR CODE ด้านล่าง

HR Chatbot

• Background Image Designed by Freepik

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล
การประชุมคณะทางานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 - 2565)
ครั้งที่ 1/2564
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดี เป็นประธานในการประชุมคณะทางาน
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร
(พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจากรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
โดยมีนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะทางานฯ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กองบริหารทรัพยากรบ ุคคล
การประชุมคณะทางานศึกษา และกาหนดแนวทางการนาจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร
ครั้งที่ 2/2564
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทางานศึกษา
และกาหนดแนวทางการนาจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร
เป็นประธานในการประชุมคณะทางานศึกษา และกาหนดแนวทางการนาจริยธรรม
ไปใช้ในการบริ ห ารทรั พยากรบุคคล ของกรมศุล กากร ครั้ งที่ 2/2564 เมื่อวัน พุธ
ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้ องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2
อาคาร 1 กรมศุลกากร เพื่อร่ วมกัน พิจารณาร่างก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร โดยมีนางนันท์ ฐิตา ศิริคุปต์
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะทางานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม

เสี่ยงหรือยัง?

เสี่ยงหรือยัง?

เราเสี่ยงหรือยังนะ?
เสีย่ งแค่ไหน แค่ไหนคือทีเ่ รียกว่ากลุ่มเสีย่ ง??? ลองมาเช็คตัวเองกันตามนี้นะคะ

วงที่ 1: ผูส้ มั ผัสใกล้ชิด

กรณี ความเสี่ยงสูง
ได้แก่
•ผูอ้ าศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกัน
•พูดคุยในระยะ 1 เมตร นานเกิน 5 นาที
•ถูกผูป้ ่ วยไอ/จามรด
•อยูใ่ นสถานทีป่ ิ ด ในระยะ 1 เมตร
นานเกิน 15 นาที

ผูต้ ิ ดเชื้อ

1 เมตร

เสีย่ งสูง

เสีย่ งสูง

เสีย่ งต่า

เสีย่ งต่า

เสีย่ งต่า

วงที่ 2: ผูใ้ กล้ชิดของวงที่ 1
หรือผูใ้ กล้ชิดกับผูส้ มั ผัสใกล้ชิดในวงที่ 1
กรณี ความเสี่ยงตา่
ได้แก่
•เพื่อนของผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ
•เพื่อนร่วมงานของผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ

วงที่ 3: คนอื่นในชุมชน
ไม่มคี วามเสีย่ ง

กรณี ความเสี่ยงตา่ หรือ ไม่มีความเสี่ยง
ได้แก่
•ผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ กับวงที่ 2
•ผูท้ อ่ี าศัยในหอพักเดียวกันกับผูป้ ่ วย
•ผูท้ เ่ี ดินทางกลับมาจากจังหวัดทีพ่ บผูป้ ่ วยน้ อยราย
ด้วยความปรารถนาดี สสท. กบท.

หมั ่นดูแลใส่ใจสุขภาพกายสุขภาพใจต้าน COVID-19 กันนะคะ

สวมหน้ากาก

หมันล้
่ างมือ

เว้นระยะห่าง

