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สวัสดีค่ะ
พบกับ HR Newsletter อีกคร้ังนะคะ ส ำหรับฉบับนี้เป็นฉบับที่ 9 หรือ HR Newsletter 

Volume 9/2020 ฉบับนี้เนื้อหำสำระจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม โดยจะน ำเสนอประเด็นที่ มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรประชำสัมพันธ์ในเร่ืองต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กำรรับสมัคร
สอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนศุลกำกรและด้ำนกำรบริหำร (Customs Knowledge Test : CK Test)
2) กำรให้กู้ยืมเงนิทุนสวสัดกิำร 3) คณะท ำงำนดำ้นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะศลุกำกร (Customs Capacity
Building Working Group: CCBWG) SPCD 14 : Knowledge Based Service 4) กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

กรมศุลกำกรรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านศุลกากรและด้านการบริหาร (Customs 
Knowledge Test : CK Test) ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 – 2 ตุลาคม 2563 ผู้ประสงค์จะเข้ำรับกำรสอบวดัควำมรู้ฯ
สำมำรถสมัครได้ทำงอินทรำเนต็ กรมศุลกำกร (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตำมข้ันตอนที่ปรำกฏในหนังสือ 
ที่ กค 0516/ว536 ลงวันที่ 18 กันยำยน 2563

กบท. ได้จัดท ำแนวทำงการให้กู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์กำรให้กู้ยืมเงินทุน
สวัสดิกำร วงเงินที่ให้กู้ อัตรำดอกเบี้ย วิธีผ่อนช ำระ คุณสมบัติผู้กู้ และเอกสำรที่ใช ้ประกอบกำรยื่นกู้

กำรพัฒนำบุคลำกร กบท . ได้ด ำเนินกำรจัดท าเว็บไซ ต์ http://kbscustoms.asean.org
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่  14 Knowledge Based Service ของคณะท ำงำนด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ
ทำงศุลกำกรอำเซียน (CCBWG) เพื่อเป็นช่องทำงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่
ศุลกำกรในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กบท. ได้เผยแพร่ประชำสมัพันธส์ารพนัจรรยา เล่ำสู่กันฟัง ในหัวข้อ 
“เปิด – ขาด - บาดเจ็บ” ผ่ำนช่องทำง HR Chatbot : Sandee และ QR CODE

เช่นเคยค่ะ ท่ำนใดสนใจหรือมีบทควำมดี ๆ  ที่จะเผยแพร่ในสื่อตำ่ง ๆ  หรืออยำกจะให ้กบท. น ำเสนอองคค์วำมรู้
ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถประสำนกับ กบท. ได้

นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์                                                                              

ผอ.กบท. 

บรรณาธิการบริหาร
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

กองบรรณาธิการ
คณะท างานประชาสัมพันธ์กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)

http://kbscustoms.asean.org/


CK Test
ประจ ำปีงบประมำณ 2563

รบัสมคัรสอบ

รายละเอยีด

เพิม่เตมิ

ทำง Intranet ของกรมศุลกำกร

รบัสมคัรสอบวนัท่ี 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 2563 

หำกท่ำน....

 เป็นขา้ราชการกรมศุลกากร ระดบัช านาญการ

 ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งในฐานะหวัหนา้ฝ่าย

ตาม Job Description

 ไม่เป็นผูส้อบผา่น CK Test มากอ่น



กองบรหิารทรพัยากรบคุคล

HR Chatbot

เดือดร้อนเร่ืองเงินเราช่วยคณุได้!
วตัถปุระสงคก์ารให้กู้ยืมเงินทุน
สวสัดิการ

วงเงินท่ีให้กู้

อตัราดอกเบีย้

วิธีผอ่นช าระ

คณุสมบติัผูก้ ู้

เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืแก่ขา้ราชการและลูกจา้งที่
ประสบความเดือดร้อนในด้านการเงนิ ไม่ว่าจะ
น าใปใชเ้พื่อการรกัษาพยาบาลความเจบ็ป่วยของ
ตนเองและครอบครวั เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนจาก
ภยัพิบตัิต่าง ๆ ตลอดจนกู้ยมืเพื่อความจ าเป็น
หรอืความเดอืดรอ้นในลกัษณะอื่น ๆ

อนุมตัสิงูสดุ 5 เท่าของเงนิเดอืน
แต่ไม่เกนิ 100,000.- บาท

รอ้ยละ 5 ต่อปี (ลดตน้ลดดอก)

จ านวน 20 เดอืน (หกัจากเงนิค่าท าการ
ล่วงเวลา)

เป็นขา้ราชการ หรอืลกูจา้งประจ า ทีผ่่านการทดลองปฏบิตัิ
ราชการมาแลว้ 6 เดอืน และเป็นสมาชกิฌาปนกจิสงเคราะห์เอกสารท่ีใช้ประกอบการย่ืนกู้

1. แบบฟอรม์หนงัสอืสญัญากูย้มืเงนิทุนสวสัดกิาร กรม
ศุลกากร

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน
ทีเ่ป็นปัจจุบนั /ไม่หมดอายุ

3. สลปิเงนิเดอืน เดอืนปัจจุบนั
4. เงนิค่าตอบแทนพนกังาน เดอืนปัจจุบนั
5. เงนิค่าท าการล่วงเวลา เดอืนปัจจุบนั
6. ใบเสรจ็รบัเงนิงวดสดุทา้ย กรณีผูท้ีย่ ื่นกูห้ลงัจากทีไ่ดช้ าระ

หนี้หมด ในระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั  
7. หนงัสอืเครดติบโูร
8. หนงัสอืแสดงตนเป็นสมาชกิการฌาปนกจิสงเคราะห์

ศุลกากร
(สามารถขอไดท้ี ่สสท. กบท.)

กรณีมีคนค า้ประกนัให้เพ่ิมหลกัฐาน
9. ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชน(ของผูค้ ้าประกนั) ทีเ่ป็นปัจจุบนั ไม่
หมดอายุ 

10. สลปิเงนิเดอืน เดอืนปัจจุบนั(ของผูค้ ้าประกนั)

รบัราชการมาแล้วไม่ถึง 10 ปี

1. แบบฟอรม์หนงัสอืสญัญากูย้มืเงนิทุนสวสัดกิาร กรม
ศุลกากร

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน  ทีเ่ป็นปัจจุบนั /ไม่หมดอายุ

3. สลปิเงนิเดอืน เดอืนปัจจุบนั
4. เงนิค่าตอบแทนพนกังาน เดอืนปัจจุบนั
5. เงนิค่าท าการล่วงเวลา เดอืนปัจจุบนั
6. ใบเสรจ็รบัเงนิงวดสดุทา้ย กรณีผูท้ีย่ ื่นกูห้ลงัจากทีไ่ดช้ าระ

หนี้หมด ในระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั  
7. หนงัสอืเครดติบโูร
8. หนงัสอืแสดงตนเป็นสมาชกิการฌาปนกจิสงเคราะห์

ศุลกากร
(สามารถขอไดท้ี ่สสท. กบท.)

รบัราชการมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป



CUSTOMS CAPACITY BUILDING 

WORKING GROUP (CCBWG)

           The Customs Capacity Building Working Group หรือ CCBWG เปนคณะทํางานท่ีกอ ต้ัง ข้ึนตามมติ
ท่ีประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน คร้ัง ท่ี 16 ในป พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค เ พ่ือพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอาเซียน (ASEAN Strategic Plans of Customs Development: SPCD) 
          ในป  2016 - 2020 คณะทํางาน CCBWG ได ดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 11 - 14 
(SPCD 11-14) ซ่ึงประกอบดวย

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของเจาหนาท่ีศุลกากร ในการปฏิบัติงาน
และใหบริการอยางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
โดยการสรางชองทางในการแลกเปล่ียนองคความรู รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best practice) ระหวางศุลกากรอาเซียน

SPCD 11 : Customs Reform 
and Modernisation 

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของศุลกากร
อาเซียนใหทันสมัย สอดคลองกับหลักการคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใส  รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการ
ใหบริการ

SPCD 12 : Human Resource Development
and Administration 

SPCD 14 : Knowledge Based Service

เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถของเจาหนาท่ี
ศุลกากรอาเซียนใหมีความนาเช่ือถือและความเปนมืออาชีพ
มากย่ิงข้ึน

 ความเปนมา

SPCD 13 : Narrowing the
Development Gap in Customs 

เพื�อใหค้วามชว่ยเหลือทางดา้นวชิาการแก่ศุลกากรในกลุ่ม
ประเทศ CLMV  รวมถึงการพฒันาระบบบรหิารจดัการและให้
บรกิารของเจา้หน้าที�

สถาบันวิทยาการศุลกากร
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พงึพอใจ
80%

ไมพ่งึพอใจ
10%

เฉยๆ
10%

        ดวยความรวมมือกับเลขาธิการอาเซียน ศุลกากรไทยไดพัฒนา
เว็บไซต ASEAN Knowledge Based Service ไดสําเร็จ เพ่ือเปน
ชองทางในการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลการดําเนินงาน
เก่ียวกับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของเจาหนาท่ีศุลกากร
ประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ัง 10 ประเทศ
       ปจจุบันเว็บไซต ASEAN Knowledge Based Service
อยูภายใต Web server ของอาเซียน โดยมีศุลกากรไทย และเลขาธิการ
อาเซียนทําหนาท่ีเปนผู ดูแล (Admin) และตัวแทนผูประสานงานจาก
ท้ัง 10 ประเทศเปนบรรณาธิการ (Editor) คอยดูแล ปรับปรุง แกไข
และอัพเดตขอมูลตางๆ ในเว็บไซต 
      

      ในเดือนมกราคม 2019 เว็บไซต ASEAN Knowledge Based
Service ไดเ ร่ิมเปดใชงานเปนการท่ัวไปภายใต ช่ือโดเมน
http://kbscustoms.asean.org/ ซ่ึงแบงผูใชงานออกเปน 2 ประเภท
คือ ผูใชงานท่ัวไป และสมาชิก ท้ังน้ี เพ่ือใหการพัฒนาเว็บไซตมีคุณภาพ
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดดีย่ิงข้ึน ศุลกากรไทย
จึงไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา 80% ของผูใชงาน
พึงพอใจในการใหบริการ 
      อยางไรก็ตาม มีผูใชงานบางกลุมท่ีเสนอใหมีการแกไข และอัพเดต
ขอมูลเพ่ิมเติม โดยเฉพาะกิจกรรมการดําเนินงานของประเทศสมาชิก
ตางๆ เชน โปรแกรมฝกอบรม สัมมนา หรือ แนวทางการเรียนรูตางๆ
เพ่ือใหการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

       ศุลกากรไทยในฐานะประเทศผูประสานงาน
แผนยุทธศาสตร ท่ี  14 Knowledge Based Service
ได ดําเนินการตามแผนฯ โดยศึกษาแนวทางการพัฒนา
เว็บไซต  ประสานงานและหารือกับหนวยงาน
ท่ีเ ก่ียวของสํารวจความตองการของประเทศ
สมาชิกรวมถึงออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
 Wordpress  
      

SPCD 14 : Knowledge Based Service

แผนงานและการดําเนินงาน

ผลการสํารวจความพึงพอใจผูใชงาน

Country Coordinator : Thailand

ผลการดําเนินงาน
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1. Background คือขอ้มูลเกี�ยวกับความเป�นมาของ
คณะทํางานฯ

2. Blueprint คือ รายละเอียดเกี�ยวกับ ASEAN Customs
Blueprint

3. Best Practice คือ แนวทางการดําเนนิงานที�ดขีองประเทศ
สมาชกิในเรื�องต่างๆ เชน่ กิจกรรมเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
เทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมต่างๆ

4. Contact Point คือ ขอ้มูลติดต่อเจา้หนา้ผูป้ระสานงาน
ดา้นการเสรมิสรา้งขดีความสามารถของแต่ละประเทศ

5. Events คือ กิจกรรมต่างๆ ที�นา่สนใจ เชน่ โครงการอบรม
workshop ของแต่ละประเทศ เป�นต้น

6. Expert คือ รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญประกอบดว้ย
      1) WCO Accredited Experts
     2) ASEAN Regional Experts

7. Learning คือ ขอ้มูล หรอืเอกสารประกอบ
การเรยีนรู ้การฝ�กอบรมสมัมนาในหลักสตูรต่างๆ 

8. Gallery คือ คลังภาพเกี�ยวกับการประชุมและกิจกรรมของ
คณะทํางาน

9. Link คือ การเชื�อมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของศุลกากรประเทศ
สมาชกิต่างๆ 

สําหรับผูใชงานท่ัวไป
สามารถคนหา WWW.KBSCUSTOMS.ASEAN.ORG ใน Search engine ตางๆ
เพ่ือไปยังเว็บไซต หรือ สามารถเขาผานเว็บไซตของเลขาธิการอาเซียน
WWW.ASEAN.ORG ในหนาเมนู Link ซ่ึงผูใชงานท่ัวไปจะสามารถเขาถึงขอมูล
ตางๆ บนเว็บไซตไดเกือบท้ังหมด ยกเวนหนาเมนู SPCD และ Document ซ่ึง
เปนขอมูลเฉพาะสมาชิกเทาน้ัน

สําห รับสมาชิก
สามารถเขาสู เ ว็บไซตผานชองทางเชนเดียวกับผู ใชงานท่ัวไป แต เ ม่ือเขาสู
เ ว็บไซตจะตองทําการ Login ดวยช่ือผู ใชและรหัสผาน เ พ่ือใหสามารถเขา
ใชงานทุกเมนู รวมถึงการอัพเดตขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอไป

WWW.KBSCUSTOMS.ASEAN.ORG

 1. SPCD คือ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรก์ารดาํเนนิงาน
กิจกรรม รวมถึงผลการดาํเนนิงานต่างๆ

 2. Documents คือ เอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการประชุม
ของคณะทํางาน

       ภายหลังการเปดใชงานเปนการท่ัวไป เว็บไซต ASEAN Customs
Knowledge Based Service ถือเปนชองทางสําคัญในการติดตอส่ือสาร
และแลกเปล่ียนขอมูล กิจกรรมการดําเนินงานของศุลกากรประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมถึงเปนแหลงเรียนรูรวมกัน และเพ่ือใหเว็บไซตดังกลาวสามารถ
ใชงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด ศุลกากรไทย เลขาธิการ
อาเซียน และประเทศสมาชิกตางๆ ไดรวมกันปรับปรุงพัฒนา รวมถึงกําหนด
ใหเปนหน่ึงในแผนการดําเนินงานประจําป 2021 - 2025 อีกดวย

Website Menu

การเขาสูเว็บไซต

เมนทีู�สามารถเขา้ถึงโดยทั�วไป

เมนทีู�สามารถเขา้ถึงเฉพาะสมาชกิ

นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร
โทร. 20-7870
106092@customs.go.th

นางสาวจันทรแรม  ชัยลัง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 20-5092
108155@customs.go.th

For more information




