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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที่ 4 หรอื HR Newsletter

Volume 4/2021 ฉบบันี้ จะน ำเสนอประเดน็ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำบุคลำกร 
และกำรประชำสมัพนัธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) นโยบำยกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร 
2) รบัสมคัรคดัเลือกขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัเข้ำสู่ระบบข้ำรำชกำรผู้มผีลสมัฤทธิส์ูง (HiPPS) 
3) กำรประชุมคณะท ำงำนตดิตำมและประเมนิผลแผนยุทธศำสตรก์ำรขบัเคลื่อนคุณธรรมจรยิธรรมของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ครัง้ที่ 1/2564 และกำรประชุมคณะท ำงำนศกึษำและก ำหนดแนวทำงกำรน ำจริยธรรมไปใช้ในกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของ
กรมศุลกำกร ครัง้ที ่2/2564 4) แนวทำงปฏบิตัใินกำรสงัเกตว่ำ คุณคอืคน “วง” ไหน? เป็นกลุ่มเสีย่งหรอืเปล่ำ ตอ้งท ำตวัอย่ำงไร

กรมศุลกำกร เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรมศุลกำกร (พ.ศ. 2564 - 2566) 
และไดป้ระกำศนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลของกรมศลุกากร เมื่อวนัที ่2 เมษำยน 2564 

กองบริหำรทรพัยำกรบุคคล ได้ด ำเนินกำรเปิดรบัสมคัรคดัเลือกข้าราชการพลเรือนสามญัเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสมัฤทธ์ิสูง (HiPPS) รุ่นที่ 15 ของกรมศุลกำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัง้แต่วนัที่ 
8 - 27 เมษำยน 2564 ในวนัและเวลำรำชกำร

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 - 2565) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่
2 เมษำยน 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำกรมศุลกำกร ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร 
โดยมีนายชัยฤทธิ ์แพทย์สมาน เป็นประธานในการประชุมฯ และการประชุมคณะท างานศึกษาและก าหนดแนวทาง
การน าจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรพัยากรบุคคลของกรมศุลกากร ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2564
เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งประชุมภำสกรวงศ ์ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร

กบท. เผยแพรแ่นวทางปฏิบติัในการสงัเกตว่า คณุคือคน “วง” ไหน? เป็นกลุ่มเส่ียงหรอืเปล่า ต้องท าตวัอย่างไร 
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


กองบริหารทรพัยากรบคุคล

• Background Image Designed by Freepik

กรมศลุกากร เห็นชอบแผนยทุธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล
ของกรมศลุกากร (พ.ศ. 2564 - 2566) รวมทัง้ได้ประกาศนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบคุคลของกรมศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2564

โดยสามารถ Download แผนฯ ได้ตาม QR CODE



กองบริหารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot

กรมศุลกากรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

รุ่นที่ 15 ของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง

ที่ฝ่ายบรรจุและแต่งต้ัง 
ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 – 27 เมษายน 2564

ในวันและเวลาราชการ และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ตาม QR CODE ด้านล่าง

• Background Image Designed by Freepik

HIPPS

WE ARE
CUSTOMS



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การประชุมคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 - 2565) 

ครั้งที่ 1/2564

นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดี เป็นประธานในการประชุมคณะท างาน
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของกรมศุลกากร
(พ.ศ. 2562 - 2565) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร
โดยมีนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะท างานฯ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

กลุ่มคุ้มครองและสง่เสริมจริยธรรม

การประชุมคณะท างานศึกษา และก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร

ครั้งที่ 2/2564

นายชัยฤทธิ์  แพทย์สมาน รองอธิบดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะท างานศึกษา 
และก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร
เป็นประธานในการประชุมคณะท างานศึกษา และก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธ
ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2
อาคาร 1 กรมศุลกากร เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างก าหนดแนวทางการน าจริยธรรม
ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมศุลกากร โดยมีนางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะท างานฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว



ผูติ้ดเช้ือ

วงท่ี 1: ผูส้มัผสัใกล้ชิด
กรณีความเส่ียงสงู
ไดแ้ก่
•ผูอ้าศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนั
•พดูคุยในระยะ 1 เมตร นานเกนิ 5 นาที
•ถูกผูป่้วยไอ/จามรด
•อยูใ่นสถานทีปิ่ด ในระยะ 1 เมตร 
นานเกนิ 15 นาที

1 เมตร

วงท่ี 2: ผูใ้กล้ชิดของวงท่ี 1
หรือผูใ้กล้ชิดกบัผูส้มัผสัใกล้ชิดในวงท่ี 1
กรณีความเส่ียงต า่
ไดแ้ก่
• เพื่อนของผูส้มัผสัใกลช้ดิ
• เพื่อนรว่มงานของผูส้มัผสัใกลช้ดิ

วงท่ี 3: คนอ่ืนในชมุชน
กรณีความเส่ียงต า่ หรือ ไม่มีความเส่ียง
ไดแ้ก่
•ผูส้มัผสัใกลช้ดิกบัวงที ่2
•ผูท้ีอ่าศยัในหอพกัเดยีวกนักบัผูป่้วย
•ผูท้ีเ่ดนิทางกลบัมาจากจงัหวดัทีพ่บผูป่้วยน้อยราย

หมัน่ดแูลใส่ใจสขุภาพกายสขุภาพใจต้าน COVID-19 กนันะคะ

สวมหน้ากาก หมัน่ลา้งมอื เวน้ระยะห่าง

เส่ียงหรือยงั? 
เส่ียงหรือยงั? 

เราเส่ียงหรือยงันะ? 
เสีย่งแคไ่หน แคไ่หนคอืทีเ่รยีกวา่กลุ่มเสีย่ง??? ลองมาเชค็ตวัเองกนัตามนี้นะคะ

ด้วยความปรารถนาดี สสท. กบท.

เสีย่งสงู เสีย่งสงู

เสีย่งต ่า เสีย่งต ่า

เสีย่งต ่า

ไมม่คีวามเสีย่ง


