






  แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy 
                                                                                           จากการปฏิบัติหน้าที่ ส าหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                รอบ 6 เดือน          รอบ 12 เดือน 
        (1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)     (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) 
                                

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ กรมศุลกากร           
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565          

 รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 
1 กรมศุลกากร 14 มีนาคม 2565 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ประกาศนโยบาย 

No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้ าที่  เผยแพร่ในเว็บ ไซต์ 
กรมศุลกากร เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2565 (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 1) 

 
2. การปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันทีด่ าเนินการ รูปแบบการด าเนินการ ข้อมูลประกอบ 
1 กรมศุลกากร 28 มีนาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีหนังสือ 

ที่ กค ๐516(ก)/151 ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2565 แจ้งเวียนแนวทางการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“การประกาศนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่” ของอธิบดีกรมศุลกากร 
ให้ทุกส่วนราชการในกรมศุลกากรได้รับทราบ 
และด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว 

(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 2) 

2 กรมศุลกากร 29 มีนาคม 2565 กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากร
บุ คคล  ได้น าแนวทางการขับ เคลื่ อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“การประกาศนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่” เผยแพร่ในเว็บไซต์
กรมศุลกากร หัวข้อ “นโยบายคุณธรรม
และความโปร่งใสของกรมศุลกากร” 
เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบ 

(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 3) 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันทีด่ าเนินการ รูปแบบการด าเนินการ ข้อมูลประกอบ 
3 กรมศุลกากร 1) 29 มี.ค. 65 

2) 25 พ.ค. 65 
3) 30 มิ.ย. 65 
4) 31 ส.ค. 65 
5) 21 ก.ย. 65 

กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากร
บุ คคล  ได้น าแนวทางการขับ เคลื่ อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“การประกาศนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่” เผยแพร่ใน Intranet 
และ Sandee Chatbot เพ่ือสร้างการรับรู้ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 4) 

4 กรมศุลกากร 17 พฤษภาคม 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้น าแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิ ชอบ  “การประกาศ
นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
ห น้ าที่ ”  เผ ยแพร่ ใน  HR Newsletter 
ฉบับที่  4 /2565 เพ่ือสร้างการรับรู้ 
แนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าว 

(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 5) 

5 กรมศุลกากร 1) 7 เม.ย. 65 
2) 13 ก.ย. 65 

กลุ ่ม ง าน จ ริย ธ ร รม  ได้น า แน วท า ง  
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย 
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ”
บรรยายให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 
และรุ่นที่  3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือสร้างการรับรู้และปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว 

(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 6) 

6 กรมศุลกากร 25 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากร
บุ คคล  ได้น าแนวทางการขับ เคลื่ อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
“การประกาศ นโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่” เป็นหัวข้อในการ
เข้าศึกษาและเรียนรู้ พร้อมท าแบบทดสอบ 
ตามโครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรม 
ด้วยตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พร้อมมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ทุกส่วนราชการในกรมศุลกากรเข้ารับ 
การเรียนรู้และท าแบบทดสอบดังกล่าว 

(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 7) 
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันทีด่ าเนินการ รูปแบบการด าเนินการ ข้อมูลประกอบ 
7 กรมศุลกากร 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65 หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน 

ศูนย์  กลุ่ ม  และด่านศุลกากรทุกแห่ ง 
ได้แจ้ง “การประกาศนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่” ของอธิบดีกรมศุลกากร 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรภายในสังกัดทราบ
และให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   

(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบ 8) 

 
3. รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ของขวัญและของก านัลที่ได้รับ จ านวน (ครั้ง) 
 ผู้ให้ของขวัญ  
 1) หน่วยงานภาครัฐ - 
 2) หน่วยงานภาคเอกชน - 
 3) ประชาชน - 
 4) อื่น ๆ - 
 รับในนาม  
 1) หน่วยงาน - 
 2) รายบุคคล - 
 การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ  
 1) ส่งคืนแก่ผู้ให้ - 
 2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน - 
 3) อื่น ๆ โปรดระบุ - 
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เอกสารแนบ 3

1. คลิกเข้าแบนเนอร์
คณะกรรมการฯ



2. เลือกหัวข้อ
นโยบายคุณธรรม

3. ปรากฏหัวข้อ
แนวทางการ
ขับเคลื่อนฯ

เอกสารแนบ 3



เอกสารแนบ 4เอกสารแนบ 4
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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที ่4 หรอื HR Newsletter

Volume 4/2022 ฉบบันี้ จะน ำเสนอเนื้อหำเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำบุคลำกร และกำรประชำสมัพนัธ์
ในเรื่องต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 1) ประกำศเกีย่วกบักำรสอบต่ำง ๆ 2) กำรขอรบักำรจดัสรรอตัรำขำ้รำชกำรตัง้ใหม่
เพื่อก ำหนดเป็นอตัรำก ำลงัแทนส ำหรบักรมศุลกำกรทีส่่งขำ้รำชกำรไปปฏบิตัหิน้ำทีใ่นศูนยอ์ ำนวยกำรรกัษำผลประโยชน์ของชำติ
ทำงทะเล (ศรชล.) 3) แนวทำงกำรขบัเคลื่อนแผนกำรปฏริูปประเทศดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ
4) กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (ITA 2022) 5) กำรบรรยำยควำมรูใ้หแ้ก่ขำ้รำชกำรบรรจุใหม่ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 5) กำรจดัโครงกำรฝึกอบรมหลกัสูตร “กำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565”

กรมศุลกำกร ได้ประกาศก าหนดวนั เวลา สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกบัการสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู ้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งในการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารบัราชการในต าแหน่งนักวิชาการ
ศลุกากรปฏิบติัการ ในวนัเสำร์ที่ 28 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00 - 12.00 น. ณ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์รงัสติ และประกาศ
รายช่ือผู้สมคัรเข้ารบัการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไปต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 
ต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน และต าแหน่งศลุการกัษ์ 

กบท. ได้ด ำเนินกำรขอรบัการจดัสรรข้าราชการตัง้ใหม่เพื่อก าหนดเป็นอตัราก าลงัแทนส าหรบักรมศุลกากร
ที่ส่งขำ้รำชกำรไปปฏบิตัิหน้ำที่ในศูนย์อ ำนวยกำรรกัษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.)

กลุ่มงำนจรยิธรรม กบท. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่แนวทางการขบัเคลื่อนนโยบายแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบติัหน้าท่ี” 
และไดด้ ำเนินกำรลงพืน้ท่ี ณ ส านักงานศลุกากรท่าเรือกรงุเทพ เมื่อวนัศุกรท์ี ่1 เมษำยน 2565 เพื่อช้ีแจงการตอบแบบวดัการรบัรู้ของ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อประกอบการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐั (ITA)ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รวมทัง้ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมเพื่อรบัฟังค าช้ีแจงการตอบแบบวดัการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ส าหรบั
การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใส่ของหน่วยงานภาครฐั (ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวนัที ่4 – 5 เมษำยน 2565

นอกจำกนี้ ในกำรพฒันำบุคลำกร กรมศุลกำกร ได้ด ำเนินกำรจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาข้าราชการ
บรรจุใหม่ (New-EntryCustomsOfficers)รุ่นท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ มีกำรบรรยำยควำมรู้ในหวัข้อ
จรรยำขำ้รำชกำรกรมศุลกำกรและประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรพลเรอืน และไดด้ ำเนินกำรจดัโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรด้านการป้องกนัและปราบปราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ใหแ้ก่ขำ้รำชกำรทีป่ฏบิตังิำนดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม 
เมื่อวนัที ่21 - 25 มนีำคม 2565

กบท. ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมสนใจติดตำม HR Newsletter นะคะ หำกท่ำนใดมีบทควำมดี ๆ และน่ำสนใจ
ทีจ่ะเผยแพร่ในสือ่ต่ำง ๆ สำมำรถประสำนกบั กบท. เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชำวศุลกำกรต่อไปค่ะ

นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา
ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)

สารจากผ ูอ้ านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล

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

:https://www.youtube.com/watch?v=6W

JC63F2LHI&list=UUWu
JPNSyAXB4O9BPwJ2Z-dw

https://www.youtube.com/watch?v=6WJC63F2LHI&list=UUWu


นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในต าแหน่ง
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

• ก าหนดสอบข้อเขยีนในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พนักงานราชการ (นิติกร, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

• ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
• จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบฯ อีกครั้ง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ในต าแหน่งนิติกร ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี  ต าแหน่งพนักงานประจ าส านักงาน และ
ต าแหน่งศุลการักษ์

พนักงานประจ าส านักงาน, ศุลการักษ์)

NEW!

NEW!



การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ 
เพ่ือก าหนดเป็นอัตราก าลังแทนส าหรับกรมศุลกากรท่ีส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่

ในศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ศูนย์อ ำนวยกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (ศรชล.) จัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ 17 ของพระรำชบัญญัติกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนำยกรัฐมนตรี เป็น ผอ. ศรชล. มีภำรกิจและขอบเขตควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรักษำผลประโยชน์
ของชำติทำงทะเล มีลักษณะโครงสร้ำงแบบผสมผสำนและกำรท ำงำนแบบเครือข่ำย (Networking) ร่วมกับหลำยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่
กองทัพเรือ กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ กรมประมง กรมเจ้ำท่ำ กรมศุลกำกร กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน  โดยเน้นกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรที่มีเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรร่วมกันทั้งในเชิงภำรกิจและเชิงพื้นที่ ซึ่งตำมมำตรำ 21              
ของ พ.ร.บ. ดังกล่ำว ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติหน้ำที่ใน ศรชล. ตำมที่ ผอ. ศรชล. ร้องขอ และให้องค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐนั้น จัดให้มีอัตรำก ำลังแทนให้แก่หน่วยงำนต่อไป

กรมศุลกำกร โดยส่วนโครงสร้ำงระบบงำนและอัตรำก ำลัง (สคอ.) กบท. ได้ด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรตั้งใหม่   
เพื่อก ำหนดเป็นอัตรำก ำลังแทนส ำหรับกรมศุลกำกร ดังนี้

การก าหนดอัตราก าลังแทน

กรมศุลกากรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ร่วมกันก าหนด
ภำรกิจที่จะมอบหมำยใหป้ฏิบัติ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ระยะเวลำปฏิบัติหน้ำท่ี
สิทธิประโยชน์

กรมศุลกากรจัดท าแผนฯ และ ค าขอฯ

สคอ. กบท. จัดท ำ 1. ค าขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการ
ต้ังใหม่ เพื่อก ำหนดเป็นอัตรำก ำลังแทน และ 2. แผนบริหาร
อัตราก าลังแทนในกำรส่งข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่ใน ศรชล. 
ของกรมศุลกำกร โดยขอรับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังตั้งใหม่ให้กรมฯ 
ใน ศรชล. รวมทั้งสิ้น 45 อัตรำ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร (สูง) 
จ ำนวน 1 อัตรำ นว.ศก. (ชช.) จ ำนวน 1 อัตรำ นว.ศก. (ชพ.) 
จ ำนวน 3 อัตรำ นว.ศก. (ปก./ชก.) จ ำนวน 38 อัตรำ นิติกร (ชพ.) 
จ ำนวน 1 อัตรำ นิติกร (ปก./ชก.) จ ำนวน 1 อัตรำ 

ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. 

เพื่อก ำหนดตัวช้ีวัดผลผลิตผลลัพธ์ระหว่ำงหน่วยงำนที่มี
เป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs)

เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง (การประชุมครั้งที่ 1/2564)

อ.ก.พ. กระทรวงฯ มีมติเห็นชอบค ำขอฯ และแผนกำร
บริหำรอัตรำก ำลังแทนฯ เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 2564

เสนอคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ (คปร.) (การประชุมครั้งที่ 2/2564)

คปร.  มีมติ เห็นชอบค ำขอฯ และแผนกำรบริหำร
อัตรำก ำลังแทนฯ เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 2564

ครม .  มีมติอนุมัติ จัดสรรอัตรำข้ ำรำชกำรตั้ ง ใหม่                 
เพื่อน ำไปก ำหนดเป็นอัตรำก ำลังแทนให้แก่กรมศุลกำกร           
ที่ส่งข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่ใน ศรชล. จ ำนวน 45 อัตรำ

เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565

3

2

5

6

1

อ.ก.พ. กรมฯ มีมติรับทรำบแนวทำงกำรจัดท ำค ำขอฯ และ
แผนบริหำรอัตรำก ำลังแทนฯ เมื่อวันท่ี 20 ม.ค. 2564

4 เสนอ อ.ก.พ. กรมศุลกากร (การประชุมครั้งที่ 1/2564)

โครงสร้างและอัตราก าลังแทนกรมศุลกากร

กลุ่มงานปฏิบัติราชการประจ า ศรชล.
(ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่ออธิบดี)

- ผู้อ านวยการ ระดับสูง = 1 อัตรา
- นักวิชาการศุลกากรเช่ียวชาญ = 1 อัตรา
- นักวิชาการศุลกากร (ชพ.) = 3 อัตรา
- นักวิชาการศุลกากร (ปก./ชก.) = 38 อัตรา
- นิติกร (ชพ.) =    1 อัตรา
- นิติกร (ปก./ชก.) = 1 อัตรา

อัตราก าลังแทน (อัตราข้าราชการตั้งใหม่ 45 อัตรา)

7

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง กบท.



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรปูประเทศดา้นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

“การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ประกาศ “นโยบาย
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” เผยแพร่ในเว็บไซต์กรมศุลกากร
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

ท่านสามารถ Scan QR Code เพื่ออ่านแนวทางการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่”



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2022)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 นางอาภาพรรณี แสงมุกดา 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรม
ลงพื้นที่ ณ ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2565

ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
ในการจัดเตรียมความพร้อมและอ านวยความสะดวก ในการลงพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล IIT ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA2022)

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ได้มอบหมายให้กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมเพื่อรับฟังค าชี้แจงการตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 
4 - 5 เมษายน 2565 จ านวน 4 รอบ ในการประชุมรอบที่ 1 ได้รับเกียรติ
จากท่านรองฯ นันท์ฐิตา ศิริคุปต์ เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุม
ซึ่งการจัดประชุมทั้ง 4 รอบ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

การบรรยายข้าราชการใหม่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่กรมศุลกากร ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ข้าราชการบรรจุใหม่
(New Entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
ให้แก่ข้าราชการใหม่ จ านวน 238 ราย ในการนี้ กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับมอบหมายให้บรรยายความรู้จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนแก่ข้าราชการใหม่ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -
12.00 น. โดยการบรรยาย ได้แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 

1) ความรู้จรรยาข้าราชการกรมศุลกากรและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
2) การแนะน าโครงการส่งเสริมจรยิธรรมต่าง ๆ

กลุ่มงานจริยธรรม



 



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565

เอกสารแนบ 6



โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.)
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565



“การประกาศนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่” ของอธิบดีกรมศุลกากร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 



ภาพการบรรยายข้าราชการใหม่



ภาพการบรรยายข้าราชการใหม่



เรียน  เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทุกท่าน

โปรดด าเนินการเข้าท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง
การเรียนรู้ ตาม “โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง” 
ในระบบ Intranet ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 ด้วย
จะขอบคุณยิ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววิมลิน จิรบุญไพสิฐ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม 
หมายเลขโทรศัพท์ 20-7003 และนายประวิตร  โมสิกะ ต าแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 20-4988

กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 เข้าท าแบบทดสอบ
ก่อนการเรียนรู้ (Pre-test)

2 ศึกษาเนื้อหาจาก Infographic
จ านวน 6 หัวข้อ

3 เข้าท าแบบทดสอบ
หลังการเรียนรู้ (Post-test)

กรมศุลกากร

โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ 7



พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 256201

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน02

ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง04

ระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญและคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการประกาศนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่

06

ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร พ.ศ. 2563

03

ศึกษาเนื้อหา จ านวน 6 หัวข้อ

กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ต้นแบบประมวลจริยธรรมและระเบียบว่าด้วยความประพฤติ 
ของเจ้าหน้าที่ ขององค์การศุลกากรโลก

05

กรมศุลกากร

โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ 7



ระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญ
และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

6

ท่านสามารถเข้าอ่านแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
“การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยการ Scan QR Code

เอกสารแนบ 7



ระเบียบ/หลักเกณฑ์การให้หรือรับของขวัญ
และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

6

“การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”
ของอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

เอกสารแนบ 7



หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่ง ได้แจ้ง “การประกาศนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่” ของอธิบดีกรมศุลกากร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรภายในสังกัดทราบและให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
เอกสารแนบ 8


