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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที่ 2 หรอื HR Newsletter

Volume 2/2021 ฉบบันี้ จะน ำเสนอประเดน็ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำบุคลำกร 
และกำรประชำสมัพนัธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรรบัสมคัรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขำ้รบั
รำชกำร 2) กำรคดัเลอืกบุคคลเพื่อเลื่อนขึน้แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ระดบัช ำนำญกำรพเิศษ 
3) กำรประชุมคณะท ำงำนศกึษำประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) และกำรประชุมชีแ้จงขอ้มูล มำตรกำร แผนงำน และโครงกำรของกรมศุลกำกร ประกอบ
กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรคลงั ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 4) กำรจดัท ำบตัรแสดงควำมยินดี
(Greeting Card) ส ำหรบัต้อนรับและแสดงควำมยินดีแก่บุคลำกรกรมศุลกำกรที่บรรจุใหม่ 5) กำรใช้เทคโนโลยีในกำรอบรม
หลกัสตูรขำ้รำชกำรบรรจุใหม่ (New Entry Customs Officers) รุ่นที ่1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กรมศุลกำกรได้ด ำเนินกำรเปิดรบัสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ำรบัรำชกำร 
ตัง้แต่วนัท่ี 8 ก.พ. - 2 มี.ค. 2564 ทำงเวบ็ไซต์ job.customs.go.th และด ำเนินกำรคดัเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตัง้
ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 22 ต ำแหน่ง 

กลุ่มคุ้มครองและส่งเสรมิจรยิธรรม ด ำเนินกำรจดัประชุมคณะท ำงำนศึกษำประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกรมศุลกำกร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่
16 ก.พ. 2564 ณ หอ้งประชุมภำสกรวงศ ์ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร โดยมนีำยชยัฤทธิ ์ แพทยส์มำน รองอธบิด ีเป็นประธำน
ในกำรประชุมคณะท ำงำนฯ และศำสตรำจำรย ์ดร. สกนธ ์วรญัญูวฒันำ เป็นทีป่รกึษำคณะท ำงำนฯ ในครัง้นี้ รวมทัง้มกีำรประชุม
ช้ีแจงข้อมูลมำตรกำร แผนงำน และโครงกำรของกรมศุลกำกร ประกอบกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงกำรคลัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video Conference) 
โดยมนีำยกฤษฎำ จนีะวจิำรณะ ปลดักระทรวงกำรคลงั เป็นประธำนในกำรประชุม เมื่อวนัที ่15 มกรำคม 2564 ณ หอ้งอนุมำนรำชธน 
ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร

กบท. ได้จัดท ำบตัรแสดงควำมยินดี (Greeting Card) ส ำหรับต้อนรับและแสดงควำมยินดีแก่บุคลำกร
กรมศุลกำกรที่บรรจุใหม่ เพื่อแสดงควำมใส่ใจแก่บุคลำกรกรมศุลกำกรตัง้แต่ก้ำวแรกที่เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งข องครอบครัว
กรมศุลกำกร อกีทัง้ยงัเป็นกำรเสรมิสรำ้งควำมรกัและควำมผกูพนัใหบุ้คลำกรกรมศุลกำกรทีม่ต่ีอองคก์รอกีดว้ย

กำรพัฒนำบุคลำกร กรมศุลกำกร ได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรอบรมหลกัสูตรข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ 
(New Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ อำคำรศูนย์ฝึกอบรมสถำบันวิทยำกรศุลกำกร 
เชิงสะพำนกรุงเทพ โดยผ่ำนโปรแกรม Facebook Live, Line Live และระบบ Application Zoom Meeting รวมทัง้จัดท ำ
ชุดขอ้สอบโดยใช ้Google Form เพื่อใชใ้นกำรสอบประมวลควำมรูด้ำ้นศุลกำกรแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Line ดว้ย

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






กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

1 .  ก า รปร ะชุ ม คณะท า ง านศึ กษ า 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของกรมศุลกากร คร้ังที่ 1/2564                        

นายชัยฤทธิ์  แพทย์สมาน รอง

อธิบดี เป็นประธานในการประชุมคณะท างาน

ศึกษา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของกรมศุลกากร ( Integrity 

and Transparency Assessment : ITA)

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้ องประชุ มภาสกรวงศ์  ชั้ น 2 อาคาร 1

ก ร ม ศุ ล ก า ก ร  โ ด ย มี ศ า ส ต ร า จ า ร ย์                                 

ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ที่ปรึกษาคณะท างานฯ

และนางนันท์ ฐิตา ศิริคุป ต์ ผู้อ านวยการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะท างานฯ                    

เข้าร่วมประชุม เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ

และเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมศุลกากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

2. การประชุมชี้แจงข้อมูล มาตรการ 
แผนงาน และโครงการของกรมศุลกากร 
ประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงการคลัง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

นายชัยยุทธ ค าคุณ ท่ีปรึกษาด้าน
พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมคณะ ร่วม
การประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และ
โครงการของกรมศุลกากร ประกอบการตรวจ
ราชการของผู ้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลักระทรวงการคลัง   
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  เ มื่ อ วั น ท่ี  1 5                          
มกราคม 2564 ณ ห้องอนุมานราชธน ชั้น 2 อาคาร 1 
กรมศุลกากร

ในการนี้ นายวิสูตร  สิงห์สง่า ผู้อ านวยการกลุ่ม

คุ้มครอง และส่งเสริมจริยธรรม และนางสาวรฐา แก้ว

กุล เวธน์ หัวหน้าฝ่ายส่ ง เสริมจริยธรรม ได้ รับ

มอบหมาย ให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย 



We L   ve Customs

กบท. ห่วงใย… ใส่ใจชาวกรมศุลกากร สสท. กบท. ได้จัดท ำ บัตรแสดงควำมยินดี
(Greeting Card) ส ำหรับต้อนรับ

และแสดงควำมยินดีแก่บุคลำกรกรมศุลกำกรที่
บรรจุใหม่ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร

We Love Customs โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงควำมใส่ใจแก่บุคลำกรกรมศุลกำกร
ตั้งแต่ก้ำวแรกท่ีเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวกรมศุลกำกร อีกท้ังยังเป็นกำร

เสริมสร้ำงควำมรักและควำมผูกพันให้บุคลำกร
กรมศุลกำกรที่มีต่อองค์กรอีกด้วย

กองบรหิารทรพัยากรบคุคล






