ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-------------------------------เพื่อเป็น การยกย่องเชิด ชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ (Specialist Type) และ
ศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน (High Potential) พร้อมกับเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศเพื่อกาหนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดาวเด่นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของ
กรมสรรพสามิตที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๑.๒ ข้ า ราชการตามข้ อ ๑.๑ ต้อ งมี ตาแหน่ ง สู งสุ ด ไม่เ กิ นต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้นับ
อายุราชการต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน
(๑) กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้น นั บ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่
(๒) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ
๑.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๑.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหรือ
อยู่ระหว่างการดาเนินคดีอาญาในศาล
๑.๕ ไม่เป็น ผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเว้นแต่โ ทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือ ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ
บุคลากรต้นแบบการปฏิบัตงิ านของกระทรวงการคลัง ตามโครงการค้นฅนคลัง มาก่อนตลอดระยะเวลา
รับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน
๑.๗ เป็ นผู้ มี ความประพฤติ ปฏิ บั ติ ตนชอบด้ วยคุ ณธรรม ศี ลธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม

-21.8 เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า
และลับหลัง
1.9 เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่าเสมอ
เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ
ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด
1.๑0 เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง
โดยคานึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์
ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์
กรณีผ ลงานของลูก จ้า งประจา พนัก งานราชการ และลูก จ้า งชั่วคราว ซึ่ง มีข้อ จากัด ทางเอกสาร
เพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นสาคัญ
ข้อ 2 ขัน้ ตอนและวิธีการคัดเลือก
กรมสรรพสามิตได้กาหนดแนวทางดาเนินการตามขัน้ ตอน โดยจาแนกตามสังกัดไว้
ดังต่อไปนี้

-3ข้อ 3 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
3.1 กรมสรรพสามิตได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การพิจารณา

น้าหนักคะแนน
๒๕ คะแนน

1. การครองตน
1.๑ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
1.2 การประหยัดและเก็บออม
1.3 การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
1.4 การตั้งมัน่ ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมัน่ คง
1.๕ การมีความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ปฏิบัตติ ามคุณธรรมของศาสนา
2. การครองคน
๒๕ คะแนน
2.1 ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดี
กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บงั คับบัญชาและผูม้ าติดต่องาน
2.2 การเสริมสร้างความสามัคคี ในการร่วมทางานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจ
ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ การร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ
ทั้งในและนอกหน่วยงาน
2.๓ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค แนะนาสิง่ ที่เป็นประโยชน์
2.๔ การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
2.๕ การมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุง่ มั่นให้เกิดความซื่อสัตย์
สุจริต
3. การครองงาน
๒๕ คะแนน
3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.2 ความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน
3.๓ ความพากเพียรในการทางานและผลงานเป็นที่พอใจ
3.๔ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์
สุจริต
3.๕ การคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน
4. ผลงานดีเด่น
๒๕ คะแนน
4.1 ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.๒ ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม
4.๓ เป็นผลงานบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้
๔.4 เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.๕ เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ
รวมคะแนนทุกด้าน
๑๐๐ คะแนน

-43.2 กรมสรรพสามิต โดยคณะกรรมการพิจารณาคัด เลือ กบุคลากรดาวเด่ น
(Star) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน
3.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star)
ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด สาหรับกรณีของผู้ที่ไม่ได้รับการยกย่องนั้น ไม่ได้หมายความว่า เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้หรือ
ศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด เพียงแต่ข้อมูลที่แสดงออกถึงความประพฤติ ปฏิบัติตนของผู้นั้น
ยังไม่เพียงพอหรือชัดแจ้งดังที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การพิจารณา
3.4 กรมสรรพสามิต มีสิทธิ์นาเสนอผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากร
ดาวเด่น (Star) เผยแพร่แก่สาธารณชนตามที่เห็นสมควร เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
และบุคคลทั่วไป
ข้อ 4 วิธีดาเนินการกลัน่ กรองบุคลากรดาวเด่นระดับหน่วยงาน
๔.1 สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน/สานักงานเลขานุการกรม/สานักงานสรรพสามิตภาค
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน)
ตาม “แบบร่างคาสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่ น (ระดับหน่วยงาน)” เพื่อทา
หน้าที่เสนอรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ มีคุณสมบัติตามที่
ระบุในข้อ ๑ และพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ในข้อ ๓ โดยจาแนกออกเป็น 2 ชุด ดังต่อไปนี้
(ก) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับสานัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่มงาน/ สานักงานเลขานุการกรม) ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/
ประธาน
กลุ่มงาน/เลขานุการกรม
คณะอนุกรรมการ
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (ถ้ามี)
อนุกรรมการ
3) ผู้อานวยการส่วน (หรือเทียบเท่า)
อนุกรรมการ
ทุกส่วน
4) หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
อนุกรรมการ
(ข) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับสานักงาน
สรรพสามิตภาค) ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาค ประธาน
คณะอนุกรรมการ

-52) สรรพสามิตพื้นที่ ซึ่งผูอ้ านวยการสานักงาน อนุกรรมการ
สรรพสามิตภาคพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
ผู้แทนของสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด
สานักงานสรรพสามิตภาคนัน้ ๆ
ตามจานวนที่เห็นสมควรแต่งตั้ง
ทั้งนีต้ ้องไม่น้อยกว่า ๔ ราย
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี อนุกรรมการ
สรรพสามิต
4) ผู้อานวยการส่วนทุกส่วน
อนุกรรมการ
(๒) ให้ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน)
พิจ ารณามอบหมายให้ ค ณะท างานคนใดคนหนึ่ ง ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมเป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก าร
คณะทางาน
(๓) เมื่อดาเนินการแต่ งตั้ง คณะอนุกรรมการกลั่ นกรองบุคลากรดาวเด่ น
(ระดับหน่ วยงาน) เรียบร้อยแล้ว ให้ ส่ง สาเนาคาสั่งแต่งตั้ งให้กรมสรรพสามิตทราบภายในวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๔.2 สานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน/สานักงานเลขานุการกรม/สานักงานสรรพสามิตภาค
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน) ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอรายชือ่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่ คราว
ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ ๑ เพื่อเสนอเป็นบุคลากรที่สมควรได้รับการกลั่นกรองให้เป็นบุคลากร
ดาวเด่น (Star) ระดับหน่วยงาน
(2) แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจัดทาประวัติ (แบบ 2) จัดทาผลงาน (แบบ 3)
เสนอต่อผู้ บังคั บบัญชาระดับ ผู้ อานวยการสานัก/กอง/ศูน ย์ /กลุ่ มงาน/สานักงานเลขานุ การกรม/
ส านั ก งานสรรพสามิ ต ภาค/สรรพสามิ ต พื้ น ที่ ต ามล าดั บ เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ประกอบก่ อ นเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน)
(3) พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยการให้คะแนนตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่ระบุในข้อ ๓ โดยให้กลั่นกรองบุคลากรดาวเด่นตามจานวนที่กาหนดจากสัดส่วนของ
จานวนบุคลากรในสังกัด ซึ่งจาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
(ก) กลุ่มที่ 1: ข้าราชการและลูกจ้างประจา
จานวนที่
จานวน
รายละเอียด
กลั่นกรองได้
(คน)
(คน)
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
๑-100
๑
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจา
101 ขึ้นไป
๒
ทั้งนี้ ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการกลั่นกรองฯ ของหน่วยงานต้นสังกัด

-6(ข) กลุ่มที่ 2: พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
จานวนที่
รายละเอียด
กลั่นกรองได้
(คน)
พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว ๑-100
๑
พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว 101 ขึ้นไป
๒
จานวน
(คน)

4.๓ การด าเนินการกลั่นกรองให้เป็นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
บุค ลากรดาวเด่น (ระดับ หน่ว ยงาน) ที่จ ะดาเนินการให้ทั่ว ถึง เป็น ธรรม และเป็นที่ย อมรับ โดย
กรมสรรพสามิตได้จัดทาแบบประเมินการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (แบบ 4) พร้อมทั้งอธิบายวิธี
วัดและประเมินตามแบบที่กาหนด เพื่อให้เป็นแนวทางเลือกสาหรับ คณะทางานกลั่นกรองของแต่ละ
หน่ว ยงานที่จะนามาเป็นองค์ประกอบการวัด และประเมินค่าคุณภาพคน และคุณภาพงานให้เป็น
แนวทางการวัดและประเมินรูปแบบเดียวกัน
4.๔ ผลการกลั่ นกรองฯ ตามข้ อ 4.๓ ให้ เป็ นไปตามมติ ของคณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน)
ข้อ 5 การส่งผลการกลัน่ กรองบุคลากรดาวเด่นระดับหน่วยงาน
5.๑ ส านั ก /กอง/ศู น ย์ / กลุ่ ม งาน/ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม/ส านั ก งาน
สรรพสามิตภาค จัดส่งผลการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่นมายังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ดาวเด่น (Star) ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกินจานวนตามที่กาหนดตามข้อ ๔.2
ลงในแบบรายงานการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ๑)
พร้อมแนบแบบกรอกประวัติ (แบบ 2) แบบเสนอผลงาน (แบบ 3) และแบบประเมินการกลั่นกรอง
บุคลากรดาวเด่น(แบบ 4) ในลักษณะผลคะแนนรวมของผู้ได้รับการกลั่นกรองแต่ละราย เพื่อจัดส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star) ทั้งนี้ การส่งเอกสารประกอบดังกล่าวต้องนาส่ง
ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ Microsoft Office Word ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
: star@excise.go.th
(๒) รูปถ่ายที่ติดแบบ 1 และ แบบ 2 ต้องถ่ายภาพรูปสี ในชุดเครื่องแบบ
ปกติขาว กรณีไม่มีเครื่องแบบปกติขาว ให้ถ่ายภาพในชุด เครื่องแบบกรมสรรพสามิต เสื้อสีขาวหรือ
สีน้าเงิน กางเกง/กระโปรงสีน้าเงิน ติดเครื่องหมายและประดับชั้นยศให้เรียบร้อย ขนาด ๑.๕ นิ้ว
(3) การสะกดค าน าหน้ า นาม ชื่ อ นามสกุ ล ต าแหน่ ง วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
สถานที่ทางาน ฯลฯ ต้องถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะวุฒิการศึกษาและยศสูงสุดกรุณาใช้คาเต็ม
5.2 ให้หน่วยงานตรวจสอบผลการคัดเลือกให้ถูกต้องชัดเจนก่อนจัดส่ ง เพราะ
เป็นสาระสาคัญในการจัดทาประกาศ และหนังสือที่ระลึกบุคลากรดาวเด่น

