
สวัสดีค่ะ 
 พบกับ HR Newsletter อีกครั้งนะคะ ส ำหรับฉบับนี้เป็น ฉบับที่ 2     หรือ  Volume 
หรือ HR Newsletter Volume 2/2019  ซึ่งมีเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ 
ผลงำนด้ำน HR และกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรปรับปรุงชื่อส่วนรำชกำร 
และกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่ ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมศุลกำกร  
กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2562 โครงกำรประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรศุลกำกรด้วยใจ 
(Customs Service Mind Model) และโครงกำรต่ำงๆ ภำยใต้งำนคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 
 กำรปรับปรุงชื่อส่วนรำชกำรและกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่ ตำมกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำรกรมศุลกำกร กระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2562 สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 
ปรับปรุงชื่อส่วนรำชกำรจำก “ส ำนัก” เป็น “กอง” จ ำนวน 7 หน่วยงำน กรณีที่ 2 เปลี่ยนแนวทำงกำร
เรียกชื่อ จ ำนวน 3 หน่วยงำน  และ กรณีที่ 3 ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดตั้งใหม่ จ ำนวน 2 หน่วยงำน  
 ส ำหรับโครงกำรประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรศุลกำกรด้วยใจ (Customs 
Service Mind Model 2019) เป็นโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรมศุลกำกรพัฒนำคุณภำพกำร
ให้บริกำรประชำชน โดยเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกรให้มีคุณภำพใน
กำรบริกำรประชำชน โดยแบ่งรำงวัลเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ในระดับกอง ส ำนักงำน กลุ่ม ศูนย์
กลุ่มที่ 2 ในระดับด่ำนศุลกำกร และรำงวัลในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ระดับดีเด่น ระดับดีมำก และ
ระดับดี โดยให้หน่วยงำนในสังกัดกรมศุลกำกรส่งผลงำนเข้ำประกวดฯ มำยัง กบท. ภำยในวันที่        
15 กรกฎำคม 2562 
 นอกจำกนี้กำรด ำเนินงำนด้ำนคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ได้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำกรมศุลกำกร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2562 และจัดให้มี
โครงกำรเพื่อพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกร โดยมีผู้เข้ำร่วมฯ จ ำนวน       
46 รำย โครงกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจ ำเดือนพฤษภำคมและมิถุนำยน 2562 และ
พิธีกำรอุปสมบทตำมโครงกำรอุปสมบทหมู่ เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมศุลกำกร ครบรอบ      
145 ปี เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 ณ วัดเครือวัลย์วรวิหำร  
 เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดีๆ ที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำงๆ หรืออยำกจะให้ 
กบท. น ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้ 

                                                                     

                         นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ 
                                                                               ผอ.กบท.  
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การปรับปรุงชื่อส่วนราชการและการจดัตัง้ส่วนราชการขึ้นใหม่  
ตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการกรมศลุกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562  

 ตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ .ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังลงนาม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่ 57 ก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ส่งผลดังนี้ 

ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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CUSTOMS SERVICE MIND 

โครงการการให้บริการศุลกากรด้วยใจ 

2019 - 2021 
 ด้วย ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐพัฒนำคุณภำพ 
กำรให้บริกำรประชำชน ซึ่งกรมศลุกำกรได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของ
เจ้ำหน้ำที่กรมศุลกำกร จึงมีโครงกำรกำรให้บริกำรศุลกำกรด้วยใจ (Customs ServicegMind) เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำรที่ดี และสร้ำงควำมประทับใจในกำรบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง  

แผนการด าเนินการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

จัดท าคู่มือและเทคนิคการให้บริการด้วยใจของ
กรมศุลกากร (Customs Service Mind) 

แบบส ารวจก่อนด าเนนิการเสริมสร้างการ
ให้บริการด้วยใจ (Pre-Test Survey) 

เครื่องมือประเมินสมรรถนะการให้บริการด้วยใจ
ของเจ้าหน้าที่ (Check List of Service Mind) 

ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ และจัดท าแผนผัง
การให้บริการ (Work Flow) 

พร้อมให้ค าปรึกษาและ 
ยินดีให้บริการครับ/ค่ะ 

Service Mind 
กำรบริกำรด้วยใจ 

ปรับปรุงและเตรียมสถานที่เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ 

โครงการประกวดแนวคิดเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ศุลกากรด้วยใจ (Customs Service Mind Model) 

แบบส ารวจหลังด าเนนิการเสริมสร้างการ
ให้บริการด้วยใจ (Post-Test Survey) 
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  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร 
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ครั้งที่ 3/2562  
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ ากรมศุลกากร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม 

กรมศุลกากร 
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  โครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร” 
ระหว่างวันที่  27 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าสุคะโต อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 46 ราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ร่วมปฏิบัติธรรมและรู้วิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 
สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 

กรมศุลกากร 
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  โครงการ “เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ” ประจ าเดอืนมิถนุายน ๒๕๖๒  
1. วัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร    เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 
2. วัดวัดกุนนทีรุทธาราม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2562 

กรมศุลกากร 
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  นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีการอุปสมบท 
โครงการ “อุปสมบทหมู่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี” จ านวน 6 รูป 
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร โดยมีนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ผู้อ านวยการ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ ้างกรมศุลกากรและญาติม ิตร  
ร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น 

กรมศุลกากร 
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