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สำรจำกผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
สวัสดีคะ่
HR Newsletter ฉบับที่ 4/2561 จะขอนำเสนอเรื่อง กำรประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษ ในตำแหน่งที่จะว่ำงเนื่องจำกผู้ดำรง
ตำแหน่งเกษียณอำยุรำชกำร ตำมหนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว5 ลงวันที่
27 เมษำยน 2561 ซึ่งหมำยถึงสำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกล่วงหน้ำในตำแหน่งที่จะว่ำงเนื่องจำกผู้ดำรงตำแหน่ง
อยู่เดิม จะต้องพ้นจำกรำชกำรไปเพรำะเกษียณอำยุรำชกำรได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับเป็นข่ำวดีสำหรับผู้ที่เตรียม
จะขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษ และจะนำเสนอผลงำนทั้งของ สบท. เอง และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวกับเรื่อง
ของบุคลำกร ได้แก่ รวมคำศัพท์ศุลกำกร (จำกโครงกำรอังกฤษหมูหมู ) ทุกท่ำนสำมำรถดูและดำวน์โหลดได้จำก
อิน ทรำเน็ท ในเมนูข องกำรบริหำรทรัพยำกรบุ ค คล สถำบันวิ ทยำกำรศุล กำกร และเสียงของผู้ ได้ รับทุ น Public
Finance, Career Development Program ของ WCO, รวมทั้ง Coach และ WCO Accredited Expert
จำก สพก. ซึ่งต้องขอแสดงควำมยินดีกับ สพก. ที่มีข้ำรำชกำรในสังกัดผ่ำนกำรคัดเลือกได้เป็น WCO Accredited
Expert ในสำขำ Harmonized System (HS) นั่นแสดงว่ำ บุคลำกรของเรำมีศักยภำพเพียงพอที่จะก้ำวเข้ำสู่
ระดั บ สำกล และ สบท. จะสนับ สนุนเพื่อ สร้ำ งกลุ่ มคนเหล่ ำนี้เพิ่ม เติม เพื่อ ให้เป็นกำลังคนคุ ณ ภำพของกรมต่ อ ไป
และเช่นเคย โครงกำรที่จะต้องติดตำมเพื่อให้เกิดผล คือ Talent และ Coaching
Customs Talent Management ได้ เ ริ่ ม กระบวนกำรพั ฒ นำแล้ ว โดยเริ่ ม จำกกำรท ำ
Individual Development Plan (IDP) รำยบุคคล ด้วยกำรสัมภำษณ์พูดคุยหำ Training Needs เพื่อพัฒนำ
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย รวมทั้งจะให้ Talent เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในหลักสูตรที่สำคัญและจำเป็น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรพัฒนำจะดำเนินกำรไปจนถึงสิ้นปีงบประมำณ และจะมีกำรประเมินผลโครงกำรและ Talent
Coaching & Mentoring ได้ มี ก ำรไปติ ด ตำมและประเมิ น ผลที่ สพก. สสอ. และ สมพ. แล้ ว
ปรำกฏว่ ำ ทั้ ง สำมสำนั กได้ มี กำรด ำเนิน กำร Coaching ที่ เป็ นไปตำมแบบแผนตำมที่ กำหนดไว้ คื อ มี กำรให้
Coach ทำแผนกำรสอนก่อนดำเนินกำรสอน บำงหน่วยงำนนอกจำกจะสอนเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนตนเองแล้ว ยังสอน
ข้ำมหน่วยงำนและสอนเป็นหมู่คณะด้วย ซึ่ง สบท. จะไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตำมในทุกสำนักในลำดับต่อๆ ไป และจะ
ให้มีกำรมอบรำงวัลให้กับ Coach ดีเด่นในโอกำสสำคัญๆ ของกรม รวมทั้งจะประชำสัมพันธ์ประกำศให้ทรำบทั่วกัน
ต่อไป
สุดท้ำยขอประชำสัมพันธ์ทุนกำรศึกษำจำกกองทุนพัฒนำข้ำรำชกำรกระทรวงกำรคลัง กำลังรับสมัคร
ทุนศึกษำต่อในระดับปริญญำโท เอกทั้งในประเทศ (20 ทุน) และต่ำงประเทศ (2 ทุน)
แล้วพบกันใหม่นะคะ
นำงนันท์ฐติ ำ ศิริคุปต์
ผอ.สบท.

บรรณำธิกำรบริหำร
นำงนันท์ฐิตำ ศิริคุปต์

กองบรรณำธิกำร
คณะทำงำนประชำสัมพันธ์สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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สวัสดีค่ะ วันนี้มำนีมีเรื่องมำประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรคัดเลือก ชพ.
ล่ ว งหน้ำ ตำม ว5/2561 ซึ่ง ให้ด ำเนิน กำรคัดเลือกล่วงหน้ำ ในต ำแหน่ ง
ที่จ ะว่ ำ งเนื่ องจำกผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง อยู่ เดิ ม จะต้ องพ้น จำกรำชกำรไปเพรำะ
เกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรได้ โดยให้ ด ำเนิ น กำรล่ ว งหน้ ำ ได้ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น
นับถึ ง วั น ที่ 1 ตุ ล ำคมของปี ง บประมำณถั ดไป จึ ง ขอยกตั ว อย่ ำ งประกอบ
ควำมเข้ำใจโดยสังเขป ดังนี้

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อซื่อสัตย์
อำยุ 50 ปี วั น นี้ พี่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้ ว นตำมประกำศฯ พี่ อ ยำก
ทรำบว่ำ พี่สำมำรถสมัครตำแหน่งที่
ว่ำงประเภทไหนได้บ้ำงคะ

คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ จ ะสมั ค รต ำแหน่ ง ที่ จ ะว่ ำ ง เนื่ อ งจำก
ผูค้ รองตำแหน่งอยู่เดิมเกษียณอำยุรำชกำร แบ่งเป็น 2 กรณี
1. มีคุณสมบัตรครบถ้วน ณ วันปิดรับสมัคร
2.มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว น ณ วั น ปิ ด รั บ สมั ค รแต่ จ ะมี
คุณสมบัติครบถ้วนภำยในวันที่ 1 ตุลำคม ของปีที่คัดเลือก
ส ำหรั บ ข้ ำ รำชกำรที่ จ ะเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรในวั น ที่
30 กั น ยำยน ของปี ที่ คั ด เลื อ กไม่ ส ำมำรถสมั ค รต ำแหน่ ง
ที่จะว่ำงได้

สำหรับกรณีของพี่ซื่อสัตย์
ถ้ำคุณสมบัติครบถ้วนก็จะสำมำรถสมัครได้
ทั้ ง ต ำแหน่ ง ที่ ว่ ำ ง และต ำแหน่ ง ที่ จ ะว่ ำ ง
จำกคนครองตำแหน่งเดิมจะเกษียณค่ะ
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สวัสดีค่ะ พี่ชื่อสุจริต
ตอนนี้พี่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตำมประกำศรับสมัคร ชพ.
แต่จะครบวันที่ 1 ต.ค.
อยำกทรำบว่ำ จะสมัครตำแหน่ง
ที่จะว่ำงได้ไหม

สมมติพี่ได้รับคัดเลือก
จะแต่งตั้งพี่ได้วันไหนคะ

สวัสดีครับ พี่ชื่อเที่ยงธรรม
พี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ประกำศรับสมัคร ชพ.
พี่อำยุ 59 ปี 9 เดือนแล้ว
พี่จะสมัครตำแหน่ง ชพ.
ประเภทไหนได้บ้ำงครับ

แล้วถ้ำพี่ส่งใบสมัครไป
ทั้ง 2 ประเภทตำแหน่งล่ะ

จำกกำรตรวจสอบคุณสมบัติของพี่
พบว่ำ จะมีคุณสมบัติครบในวันที่ 1 ตุลำคม
ดังนั้น พี่สำมำรถสมัครได้เฉพำะตำแหน่ง
ที่จะว่ำงเพรำะผู้ครองตำแหน่งเดิม
จะเกษียณอำยุรำชกำรเท่ำนั้นค่ะ

กำ ร แต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด ำ รง ต ำ แ ห น่ ง ที่ ข อ ป ระ เ มิ น ไ ด้
ไม่ ก่ อ นวั น ที่ สบท. ได้ รั บ ผลงำนที่ มี เ อกสำร หลั ก ฐำน
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ โดยต้ อ งไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ในสำระส ำคั ญ
ของผลงำน ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล ำคมของปี ที่ คั ด เลื อ กฯ
และต้องไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับกำรประเมินมีคุณสมบัติครบถ้วน

พี่ต้องเลือกสมัครตำแหน่ง ชพ. ประเภท
ตำแหน่งที่ว่ำงเท่ำนั้นค่ะ สำหรับตำแหน่งที่จะว่ำง
เนื่องจำกเกษียณ พี่สมัครไม่ได้เพรำะพี่จะพ้นจำก
รำชกำรในวันที่ 30 กันยำยนนี้แล้ว

พี่สมัครได้เฉพำะตำแหน่งที่ว่ำงค่ะ
หำกมีข้อสงสัย สำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมที่
เบอร์ 20-6354, 20-6355
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หนึ่งปีในโตเกียว กับทุน Public Finance จำก WCO
จดหมำยจำกองค์กำรศุลกำกรลงวันที่ 3 มิถุนำยน 2559
แจ้งผลกำรคัดเลือกกำรให้ทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทจำกองค์กำรศุลกำกรโลก
(WCO) ในสำขำเศรษฐศำสตร์สำธำรณะ (Public Finance) วิชำเอกศุลกำกร
ได้ระบุชื่อของเฟิร์น ปำนชนก ประสงค์นิจกิจ นักวิชำกำรศุลกำกรปฏิบัติกำร
ส่วนข่ำวกรอง ศูนย์ประมวลข้อมูลกำรข่ำวทำงศุลกำกร (ศปข.) (ขณะนั้นปฏิบัติ
รำชกำรอยู่ที่ส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ สำนักแผนและกำรต่ำงประเทศ) โดย
เฟิร์นจะต้องเดินทำงไปศึกษำที่มหำวิทยำลัย Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ซึ่งตั้งอยู่
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลำ 1 ปี
ตอนที่เฟิร์น ตัด สินใจสมัค รขอรับทุนนี้ เฟิร์นได้ปฏิ บัติง ำนที่กรมฯ มำได้เกือบ 3 ปี
แล้วค่ะ ซึ่งเหตุผ ลหลั กเลยที่เฟิร์น เลือกที่จะสมัครทุนดัง กล่ำ ว นอกเหนือที่อยำกจะพัฒนำตั วเองแล้ว
ควำมจริง เลยก็เพรำะเฟิร์น เคยมีป ระสบกำรณ์ ใช้ชีวิต เรีย นอยู่ที่ยุโรปแล้ว 2 ปี (ประเทศฝรั่ง เศส)
จึงอยำกเปลี่ยนทวีป และก็เคยไปอังกฤษ ซึ่งคิดว่ำตัวเองอยู่เป็นปีไม่รอดแน่ เพรำะไม่ชอบอำหำรที่นั่น
มำก อันจะเลือกไปอเมริกำก็เป็นกังวลในเรื่องควำมปลอดภัย ส่วนออสเตรเลียก็มีคนไทยมำก ตัวเลือก
เลยมำลงที่ญี่ปุ่น เพรำะตอนนั้นฝันหวำนว่ำเป็นประเทศที่สะอำด น่ำอยู่ คนมีระเบียบ แถมพี่ ๆ ที่เคยไป
เรียนมำก็เล่ำให้ฟังว่ำ ควำมเป็นอยู่สบำยและสนุกมำก เนื่องจำกทำงมหำวิทยำลัยจะจัดกำรเรื่องจิปำถะ
ให้ทุกอย่ำง ส่วนเรำก็มีหน้ำที่เรียนอย่ำงเดียว ประกอบกับเมื่อมำดูหลักสูตรก็เป็นแขนงวิชำที่เฟิร์นสนใจ
คือเป็นสำขำวิขำเศรษฐศำสตร์ที่เน้นด้ำนกำรจัดเก็บภำษีโดยเฉพำะ
กำรเรียนของหลักสูตรนี้เริ่มต้นเดือนสิงหำคม ปี 2559 ค่ะ ที่จริงแล้วมหำวิทยำลัย
เปิดเรียนกันยำยน หำกแต่ WCO ได้จัดให้ผู้ได้รับทุนเรียนหลักสูตรพื้นฐำนก่อน (Pre-Course) คือ
วิชำคณิ ตศำสตร์เพื่อเศรษฐศำสตร์ ภำษำญี่ ปุ่ นเบื้องต้น และกฎหมำยศุลกำกร เป็ นเวลำ 1 เดือน
ซึ่งกำรเรียนภำษำญี่ปุ่นนั้นช่วยเฟิร์นเอำตัวรอดเวลำสั่ง อำหำรในร้ำนอำหำรได้มำกค่ะ และถือเป็นเวลำ
ทำควำมรู้จักกับเพื่อนศุลกำกรที่มำจำกประเทศอื่นด้วย เช่น บอสวำน่ำ ศรีลังกำ อินเดีย เอธิโอเปีย
แคมเมอรูน กัมพูชำ เยเมน ญี่ปุ่น ฯลฯ
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ซึ่งควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติก็เปิดโอกำสให้เรำได้เรียนรู้ประสบกำรณ์และเรื่องรำวของศุลกำกร
แต่ละประเทศผ่ำนเพื่อนๆ โดยเพื่อนจำกแคมเมอรูน ศรีลังกำ และญี่ปุ่นก็กลำยมำเป็นเพื่อนสนิทของ
เฟิร์นจนถึงทุกวันนี้ สำหรับบรรยำกำศกำรเรียนที่ GRIPS นั้น จะอิงหลักสูตรจำกมหำวิทยำลัย
ในสหรัฐอเมริกำ เนื่องจำกเป็นมหำวิทยำลัยที่เน้นด้ำนกำรสอนนโยบำยเศรษฐกิจสำธำรณะ และ
เปิดเฉพำะ ป.โท-เอก จึงมีนักเรียนทุนรัฐบำลจำกหลำยองค์กรหลำยประเทศมำรวมตัวกันอยู่ที่นี่
โดยเฉพำะนักเรียนจำกแบงค์ชำติของไทยและแบงค์ชำติ ของหลำย ๆ ประเทศ ในส่วนของแขนงวิชำ
ที่เฟิร์นเรียนคือเศรษฐศำสตร์สำธำรณะนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ วิชำบังคับที่เป็น
เศรษฐศำสตร์จุลภำค-มหภำค เศรษฐมิติ ทฤษฎีกำรจัดเก็บภำษี ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์สำธำรณะ
นโยบำยสำธำรณะ ฯลฯ และวิชำบังคับด้ำนศุลกำกร ได้แก่ GATT RKC HS IPR กำรบริหำรงำน
ศุลกำกร PCA ฯลฯ และหลักสูตรยังมีกำรจัดให้ไปทัศนศึกษำที่สำนักงำนศุลกำกรเกำะโอกินำว่ำ
ซึ่งตั้งอยู่ทำงใต้สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย นับเป็นประสบกำรณ์ที่ดีมำก ไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตรกำรเรียนที่
เข้มข้น น่ำ สนใจ (ทั้ง ปีเฟิร์นเรีย นไป 52 หน่วยกิต หรือ 19 วิชำ) และควำมโชคดีเรื่องเพื่อน
เพรำะเป็นปีที่นักเรียนทุนศุลกำกรที่มำนั้นสนิทกันมำกจนปัจจุบันก็ยังพูดคุยกันสม่ำเสมอแทบทุกวัน
ทำง WhatsApp
อย่ำงไรก็ตำม ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่เหมำะกับกำรไปท่องเที่ยวมำกกว่ำ เพรำะค่ำ
ครองชีพที่แสนแพงและบรรยำกำศของบ้ำนเมืองที่นั่น โตเกียวเป็นเมืองที่มีระเบียบสูง ผู้คนรีบเร่ง
จนรับรู้ได้ถึงบรรยำกำศแห่งควำมกดดันและควำมเครียดที่เรำมักจะสัมผัสได้จำกผู้คนรอบข้ำงเสมอ
และเป็นประเทศที่มีกำรฆ่ำตัวตำยแทบทุกวัน รวมถึงควำมปลอดภัยของสตรีเพศ ที่รัฐบำลต้องมี
กำรติดป้ำยประกำศให้ผู้หญิงระวังตัว แต่ถึงอย่ำงนั้น ถ้ำให้ย้อนเวลำกลับไป เฟิร์นก็ยังคงเลือกที่นี่
เช่นเดิม เพรำะนอกจำกควำมรู้อันเข้มข้นที่ได้รับแล้ว มิตรภำพและ Connection คืออีกสิ่งหนึ่งที่
สำคัญที่เฟิร์นได้รับจำกทุน WCO
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Career Development Program
Career Development Program เป็ นโครงกำรที่ ริ เริ่ มโดย World Customs Organization : WCO
ร่วมมือกับศุลกำกรญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร ที่ได้รับคัดเลือกเข้ำไปทำงำน
ในสำนักเลขำธิกำรองค์กำรศุลกำกรกรโลก (WCO) ในตำแหน่ง Professional Associates (PAs) เป็นเวลำ
10 เดือน โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้
1..เพื่อให้ PAs มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ
2.เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศสมำชิก WCO และสำนักเลขำธิกำร WCO ให้แน่นแฟ้นมำกขึ้น
3.เพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินภำรกิจและหน้ำที่ของ สำนักเลขำธิกำร WCO ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
4 . เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ก ำ ร เ ป็ น ศู น ย์ ร ว ม ผู้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ ง ำ น ศุ ล ก ำ ก ร ใ น ด้ ำ น ต่ ำ ง ๆ
PAs ที่เข้ำร่วมโปรแกรม CDP มำจำกหลำยประเทศใน 6 ทวีปได้รับประโยชน์จำกโปรแกรมดังกล่ำว
ซึ่งตัวแทนที่ได้ รับเลือกเป็ น PAs จะมำจำกประเทศที่ไม่ได้ใช้ภำษำอั งกฤษและฝรั่งเศสเป็ นหลัก จำกกำรดำเนินกำร
โครงกำร CDP เป็นต้นมำ PAs ที่เคยเข้ำร่วมโครงกำรได้นำประสบกำรณ์ ที่ได้รับกลับไปพัฒนำงำนด้ำนศุลกำกรในประเทศ
ของตนเองรวมถึงในระดับภูมิภำค นอกจำกนี้ PAs ยังเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงประเทศของตนและ สำนักเลขำธิกำร WCO
ทั้งนี้ ศุลกำกรไทยมีผู้แทนเข้ำร่วมโครงกำร CDP 2 รำย ได้แก่
1. นำงสำวเบญจ์ ชำกรม นักวิชำกำรศุลกำกรชำนำญกำร ส่วนมำตรฐำนเออีโอ สำนักมำตรฐำนพิธีกำรศุลกำกร
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้ำร่วมโครงกำร CDP2014/2015 ในส่วนงำน Procedures And
Facilitation ภำยใต้ Facilitation and Compliant Directorateโดยทำงำนด้ำน SAFE
Framework of Standard และมีโอกำสทำงำนร่วมกับผู้เชี่ยวชำญในด้ำนดังกล่ำวโดยเน้น
กำรทำงำนเรื่อง Authorized Economic Operator: AEO ระหว่ำงทีท่ ำงำนที่สำนักเลขำธิกำร
WCO ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรปรับปรุง SAFE FoS ปี 2015, Integrate Management Supply Chain 2015
และ AEO Compendium 2015 ให้ทันสมัย นอกจำกนี้ ได้ช่วยสำนักเลขำธิกำร WCO เตรียมกำรประชุมและจัดทำรำยงำนกำร
ประชุม SAFE Working Group ครั้งที่ 13/2014 และ 14/2015 ซึ่งจัดขั้น ณ WCO กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
ในกำรทำงำนที่ WCO เป็นเวลำ 10 เดือน นอกจำกประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกทำงำนโดยตรงแล้ว ยังได้
เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในด้ำนต่ำงๆ จำกเพื่อนร่วมงำนทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประสบกำรณ์กำรใช้ ชีวิต
ในต่ำงแดน นอกจำกนี้ยังกำรเสริมสร้ำงเป็นเครือข่ำยที่ช่วยสนับสนุนงำนด้ำนศุลกำกร แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนด้ำนศุลกำกรของไทยอีกต่อไปด้วยด้วย
2. นำงสำวทิพย์สดุ ำ ศรีศุภรพันธ์ นักวิชำกำรศุลกำกรชำนำญกำร ส่วนกฎว่ำด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ำ สำนัก
พิกัดอัตรำศุลกำกร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้ำร่วมโครงกำร CDP2017/2018 ภำยใต้ Tariff and Trade Affairs
Directorate โดยทำงำนด้ำน Origin โดยได้รับมอบหมำยให้ร่วมปรับปรุง WCO
Click: Origin Module กับ Technical Attach้ จำกประเทศสวิสเซอแลนด์ โดยเพิ่มเนื้อหำ
เกี่ยวกับงำนด้ำนกฎว่ำด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ำ 5 หัวข้อได้แก่
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1) Certificate of Origin 2) Verification 3) Direct Consignment 4) Origin Criteria และ 5) Accumulation
ซึ่งได้เสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งำนในเดือนมิถุนำยน 2561 นอกจำกนี้ ได้ช่วยสำนักเลขำธิกำร WCO เตรียมกำรประชุม
Technical Committee on Rules of Origin (TCRO) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ณ WCO กรุงบรัสเซลส์
ประเทศเบลเยียม และร่ำงรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
ตลอดระยะเวลำที่ทำงำนที่ WCO ทำให้ได้เรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติงำนด้ำนกฎว่ำด้วยถิ่น
กำเนิดสินค้ำของประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น EU เกำหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกำ มำกขึ้น ซึ่งหำกนำแนวปฏิบัติ
ของประเทศดั ง กล่ ำ วมำปรั บ ใช้ กั บ ศุ ล กำกรไทย จะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำงำนด้ ำ นกฎว่ ำ ด้ ว ย
ถิ่นกำเนิดสินค้ำของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศพัฒนำแล้วได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กำรทำงำนร่วมกับเพื่อนร่วมงำน
ที่มำจำกประเทศต่ำงๆ ด้วย

ควำมรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้ทำหน้ำที่ Coach
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้รับเลือกให้ทำหน้ำที่เป็น Coach หรือผู้สอนงำน
ให้กับเพื่อนร่วมงำนในส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ (สพท.) ที่จริงแล้ว สพท. มีจำนวน
บุคลำกรไม่มำกนักเมื่อเทียบกับส่วนอื่น พวกเรำจึงมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนและปรึกษำงำนระหว่ำงกันเป็น
ปกติอยู่แล้ว เมื่อมีโครงกำรนี้เข้ำมำ ก็เลยรู้สึกว่ำไม่ได้เป็นปัญหำหรือภำระแต่อย่ำงใด เพียงแต่ว่ำ
ทำให้เป็นทำงกำรขึ้นมำอีกนิด เช่น ทำกำรสอนงำนชในหัวข้อที่สำคัญและจำเป็น โดยทำเป็น
นำยพงษ์เดช ทิพย์โพ
PowerPoint ให้ทุกคนที่สนใจสำมำรถมำนั่งเรียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้วยกันได้บรรยำกำศ
นักวิชำกำรศุลกำกรชำนำญกำร
กำรสอนงำนเป็นไปอย่ำงกันเอง และทุกคนก็ตั้งใจเรียนกันมำก
กำร Coaching ของผมในแต่ละครั้ง เริ่มจำกให้ทุกคนทำ Pre-test เมื่อเสร็จแล้วจะให้น้องธุรกำรช่วยตรวจ
คะแนนให้ จะได้รู้คะแนนเลยว่ำทุกคนมีควำมรู้ก่อนเรียนอย่ำงไรบ้ำง ระหว่ำงรอผลตรวจข้อสอบ ผมก็ทำกำรสอนงำนไปด้วย
เมื่อสอนงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ข้อสอบเดิม และสุดท้ำยก็ทำกำรเฉลยว่ำแต่ละข้อ
นั้นผิดหรือถูกอย่ำงไร จะได้เข้ำใจไปพร้อม ๆ กัน สำหรับผลกำรประเมินนั้นตั้งเป้ำหมำยว่ำหำกทำคะแนนได้เกินร้อยละ 60
ขึ้นไป ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ หำกไม่ผ่ำนก็จะต้องคุยกันเป็นกำรส่วนตัวว่ำผู้เรียนยังขำดตกบกพร่องหรือยังไม่เข้ำใจเนื้อหำส่วนใด
เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 ผมได้ทำกำรสอนงำนเป็นครั้งแรกในหัวข้อ Harmonized System Database
ซึ่งถือว่ำเป็นเครื่องมือช่วยในกำรจำแนกพิกัดศุลกำกรชนิดหนึ่ง หำกทุกคนมีควำมรู้มีควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือนี้ได้อย่ำง
ถูกต้องจนเกิดควำมชำนำญ ก็จะช่วยให้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนดีขึ้น ในกำรสอนงำนครั้งนี้ ได้มีเจ้ำหน้ำที่จำกส่วน
อุทธรณ์พิกัดอัตรำศุลกำกร (สอพ.) มำร่วมเรียนด้วย เพรำะว่ำ สพท. เองมีจำนวนบุคลำกรน้อย และเนื้อหำข้อมูล Harmonized
System Database ก็มีควำมจำเป็นต่อเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ทำหน้ำที่จำแนกพิกัดศุลกำกร ซึ่งหลังจำกที่ทุกคนได้รับกำรสอนงำน
เสร็จแล้ว และได้ทำ Post-test ทันที ปรำกฏว่ำทุกคนได้คะแนนเกินร้อยละ 90 ซึ่งถือว่ำผลกำรประเมินเป็นที่พึงพอใจมำก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเทียบกับผลคะแนนเฉลี่ยของ Pre-test ที่ได้ประมำณร้อยละ 50
ผมมีควำมเห็นว่ำกำรสอนงำนนี้หำกมีกำรดำเนินกำรจริงอย่ำงจริงจัง จะถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management) ภำยในหน่วยงำนชั้นเยี่ยม เพรำะเป็นกำรบริหำรทรัพยำกรทำงควำมรู้ที่มีอยู่แล้วอันเป็นควำมรู้
เฉพำะด้ำนของแต่ละหน่วยงำน มำสร้ำงสรรค์คุณค่ำผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อประโยชน์ด้ำนกำรพัฒนำคนและพัฒนำ
งำนให้กับองค์กร และนอกจำกนี้ยังเป็นกำรประหยัดงบประมำณด้ำนกำรจัดฝึกอบรมอีกด้วย
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โครงกำร WCO Accredited Expert
องค์ กำรศุล กำกรโลกมีวัตถุ ประสงค์ที่จะสร้ำงและพัฒนำให้มีผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อเป็น ผู้
ถ่ำยทอดควำมรู้ในสำขำต่ำงๆ ได้แก่ PCA, AEO, Risk Management, HS, ROO เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนกำร
สร้ำงและพัฒนำ มีดังนี้
1. WCO จะเปิดโครงกำร WCO Accreditation Workshop (สำขำใดสำขำหนึ่ง) และแจ้ง
ให้ประเทศสมำชิกทรำบ โดยผ่ำนทำง ROCB A/P
2. WCO จะคั ด เลื อกผู้ แทนที่ เหมำะสมจำกรำยชื่ อที่ป ระเทศสมำชิกส่ง ให้ โดยพิ จำรณำจำก
ประวัติกำรศึกษำ ทัศนคติ ทักษะกำรสื่อสำรโดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนในสำขำที่สมัคร
ประสบกำรณ์กำรทำงำนในระดับสำกลและระหว่ำงประเทศ หรือมีควำมเข้ำใจกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับองค์กำร
ศุลกำกรโลก
3. WCO จะประเมิ น ผลผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม Workshop จำกเกณฑ์ ก ำรพิ จ ำรณำ คื อ ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในสำขำนั้นๆ ทักษะกำรสื่อสำรและควำมสำมำรถในกำรเป็นวิทยำกร พื้นฐำนกำร
ทำงำนในระดับนำนำชำติ รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนองค์กำรศุลกำกรโลก เพื่อทำหน้ำเป็นผู้แทนของ
องค์กำรศุลกำกรโลกได้ ผู้ผ่ำนกำรประเมินจะได้รับเลือกเป็น WCO Pre-Accredited Expert
4. WCO จ ะ ป ร ะ เ มิ น Pre-Accredited Expert ใ น ร อ บ สุ ด ท้ ำ ย จ ำ ก ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม
ในระดั บประเทศให้กั บประเทศสมำชิ กองค์ ก ำรศุล กำกรโลก โดยจะให้เ ป็ น Co-facilitator ในกำรบรรยำย
ในหัวข้อต่ำง ๆ หำกผ่ำนกำรคัดเลือกก็จะได้เป็น WCO Accredited Expert ซึ่ง WCO จะมีหนังสือแจ้ง
ให้ทรำบอย่ำงเป็นทำงกำร
ส ำ ห รั บ โ ค ร ง ก ำ ร WCO Asia/ Pacific Regional Accreditation Workshop for
English-Speaking Expert Trainers on HS Classification ในปีนี้ มีเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรจำกประเทศใน
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 36 คน โดย WCO ได้ทำกำรคัดเลือกจำกใบสมัคร
และมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำสู่ขั้นตอนที่ 2 “WCO Asia/Pacific Regional Accreditation Workshop for
English-Speaking Expert Trainers on HS Classification” ระหว่ำงวันที่ 5 – 9 กุมภำพันธ์ 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมศุลกำกรสำหรับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค เมืองคะชิวะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 คน ประกอบด้วย
ผู้แทนจำกประเทศออสเตรเลีย กัมพูชำ จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ บังคลำเทศ ศรีลังกำ ลำว มองโกเลีย พม่ำ และไทย
(น.ส.จันทมำส เติมพรวิทิต นักวิชำกำรศุลกำกรชำนำญกำร ส่วนพิกัดอัตรำศุลกำกรระหว่ำงประเทศ สำนักพิกัด
อัตรำศุลกำกร)

Newsletter

8

Newsletter
VOLUME 4/2018
Human Resource Management Bureau
โดย Workshop ในครั้งนี้แบ่งเนื้อหำออกเป็น
1. กำรนำเสนอส่วนบุคคล ในหัวข้อ “Key challenge in Tariff Classification work” ไม่เกิน 10-15
นำที ซึ่งผู้แทนไทยได้นำเสนอเกี่ยวกับสภำพปัญหำกำรทำงำนในกำรพิจำรณำปัญหำพิกัดศุลกำกรไทยพร้อมแนวทำงกำรแก้ไข
2. กำรทำกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องกับพิกัดศุลกำกร จำนวน 2 กรณี เพื่อทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
กำรพิจำรณำพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ กำรใช้เครื่องมือ HS Tools อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบกำรคิด รวมถึงกำร
ทำงำนเป็นทีม
3. กำรนำเสนอเกี่ยวกับแผนกำรฝึกอบรม ซึ่งผู้แทนจะได้รับมอบหมำยให้ทำงำนเป็นคู่ เพื่อออกแบบโครงกำร
อบรมตำมสถำนกำรณ์ที่ได้รับมอบหมำย
4. กำรตอบคำถำมและกำรทำข้อสอบข้อเขียน เพื่อทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับองค์กำรศุลกำกรโลกและองค์
ควำมรู้เชิงเทคนิคด้ำนต่ำง ๆ เช่น Revenue Package, SAFE Framework, Mercator Programme เป็นต้น
5. กำรสอบเป็นวิทยำกรตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย โดยผู้แทนไทยได้รับมอบหมำยให้บรรยำย ในหัวข้อ
“General Interpretations Rules : Rule 1”

เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น Workshop มี ผู้ ผ่ ำ นกำรคั ด เลื อ กเป็ น WCO Asia/Pacific Regional PreAccreditation จำนวนทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจำกประเทศออสเตรเลีย กัมพูชำ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ พม่ำ
และไทย เพื่อเข้ำสู่กำรประเมินรอบสุดท้ำยในกำรจัดกำรฝึกอบรมในระดับประเทศให้กับประเทศสมำชิกองค์กำร
ศุลกำกรโลก
ส ำหรั บ กำรประเมิ น ในรอบสุ ด ท้ ำ ย น.ส.จั น ทมำสฯ ได้ รั บ มอบหมำยให้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม
เชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ “Revenue Package on Development of Advance Rulings for Classification
and the HS 2017” สำหรับเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรภูฏำน ระหว่ำงวันที่ 2 – 6 กรกฎำคม 2561 ณ เมืองพำโร
ประเทศภูฏำน
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในครั้งนี้ น.ส.จันทมำสฯ ทำหน้ำที่เป็น Co-facilitator ในกำรบรรยำย
ในหัวข้อต่ำง ๆ ได้แก่ HS Convention กำรวินิจฉัยศุลกำกรล่วงหน้ำ (Advance Rulings) รวมถึงเครื่องมือ
ต่ำง ๆ ขององค์ กำรศุลกำกรโลกที่สนับสนุนกำรทำงำนด้ำนพิกัดศุลกำกรระบบฮำร์โมไนซ์ให้มีประสิทธิ ภำพและ
ประสิทธิผล ทั้งนี้ ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร น.ส.จันทมำสฯ ได้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็น WCO
Asia/Pacific Regional Accreditation on HS Classification แล้ว ซึ่งทำงองค์กำรศุลกำกรโลกได้มีหนังสือ
แจ้งให้กรมศุลกำกรทรำบอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว
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