
 

 

 
 
 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

-------------------------------- 
 

เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ (Specialist Type) และ
ศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน (High Potential) พร้อมกับเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกประกาศเพ่ือก าหนดให้มีการคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดาวเด่นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของ
กรมสรรพสามิตที่มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ป ีนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๑.๒ ข้าราชการตามข้อ ๑.๑ ต้องมีต าแหน่งสูงสุดไม่เกินต าแหน่งประเภท
อ านวยการระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้นับ
อายุราชการต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน 

(๑) กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่ 

(๒) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ 

๑.๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๑.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหรือ

อยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล 
๑.๕ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือ ผู้ประพฤติ

ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ 
บุคลากรต้นแบบการปฏิบัตงิานของกระทรวงการคลัง ตามโครงการคน้ฅนคลัง มาก่อนตลอดระยะเวลา
รับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

๑.๗ เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
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1.8 เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า

และลับหลัง 
1.9 เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ 

เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 

1.๑0 เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง 
โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์
ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์  
กรณีผลงานของลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสาร
เพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นส าคัญ 

 
ข้อ 2 ขัน้ตอนและวิธีการคดัเลือก 
กรมสรรพสามติได้ก าหนดแนวทางด าเนนิการตามขัน้ตอน โดยจ าแนกตามสังกัดไว้ 

ดังต่อไปนี ้
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ข้อ 3 หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

3.1 กรมสรรพสามิตได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี ้
 

เกณฑ์การพิจารณา น ้าหนักคะแนน 
1. การครองตน ๒๕ คะแนน 

1.๑ การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ  
1.2 การประหยัดและเก็บออม  
1.3 การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
1.4 การตั้งมัน่ในความซื่อสตัย์สุจริตอย่างมัน่คง  
1.๕ การมคีวามจงรักภักดีตอ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 

ปฏิบัตติามคุณธรรมของศาสนา 
 

2. การครองคน ๒๕ คะแนน 
2.1 ความสามารถในการประสานสัมพันธ์ และสรา้งความเข้าใจอนัดี 

กับผู้บังคับบญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บงัคับบัญชาและผูม้าตดิตอ่งาน 
 

2.2 การเสริมสร้างความสามัคคี ในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจ 
ให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ การรว่มกิจกรรมของหมู่คณะ  
ทั้งในและนอกหน่วยงาน 

 

2.๓ ใหบ้รกิารแก่ผู้มาตดิตอ่งานด้วยความเสมอภาค แนะน าสิง่ที่เปน็ประโยชน์  
2.๔ การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  
2.๕ การมีพฤตกิรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุง่มั่นให้เกิดความซื่อสตัย์

สุจริต 
 

3. การครองงาน ๒๕ คะแนน 
3.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
3.2 ความรู้ความสามารถ และความคดิริเริ่มสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงงาน  
3.๓ ความพากเพียรในการท างานและผลงานเป็นที่พอใจ  
3.๔ มีพฤตกิรรมที่แสดงให้เห็นถงึการยืนหยัดต่อสู้ปกปอ้งเพื่อความซื่อสัตย์

สุจริต 
 

3.๕ การค านงึถึงประโยชนส์่วนรวมและประชาชน  
4. ผลงานดีเดน่ ๒๕ คะแนน 

4.1 ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
4.๒ ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม  
4.๓ เป็นผลงานบริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้  
๔.4 เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
4.๕ เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ  

รวมคะแนนทุกด้าน ๑๐๐ คะแนน 
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3.2 กรมสรรพสามิตโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Star) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน 

3.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star) 
ให้ถือเป็นท่ีสิ้นสุด ส าหรับกรณีของผู้ที่ไม่ได้�รับการยกย่องนั้น ไม่ได้�หมายความว่า เป็นผู้�ที่ไม่มีความรู้หรือ
ศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด เพียงแต่ข้อมูลที่แสดงออกถึงความประพฤติ ปฏิบัติตนของผู้นั้น 
ยังไม่เพียงพอหรือชัดแจ้งดังที่ระบุไว้�ในหลักเกณฑ์การพิจารณา  

3.4 กรมสรรพสามิตมีสิทธิ์น าเสนอผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากร
ดาวเดน่ (Star) เผยแพร่แกส่าธารณชนตามที่เห็นสมควร เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
และบุคคลทั่วไป 

 
ข้อ 4 วธิีด าเนนิการกลัน่กรองบุคลากรดาวเดน่ระดบัหน่วยงาน 

๔.1 ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงานสรรพสามิตภาค 
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน) 
ตาม “แบบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน)” เพ่ือท า
หน้าที่เสนอรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติตามที่
ระบุในข้อ ๑ และพิจารณากลั่นกรองผู้ไดร้ับการเสนอชื่อดว้ยการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ในข้อ ๓  โดยจ าแนกออกเป็น 2 ชุด ดังต่อไปนี้ 

(ก) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับส านัก/กอง/
ศูนย์/กลุ่มงาน/ ส านักงานเลขานุการกรม) ประกอบด้วย 

1) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/ 
กลุ่มงาน/เลขานุการกรม 

ประธาน
คณะอนกุรรมการ 

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ (ถ้ามี) อนุกรรมการ 
3) ผู้อ านวยการสว่น (หรือเทียบเท่า)  

ทุกส่วน 
อนุกรรมการ 

4) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ อนุกรรมการ 

(ข) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับส านักงาน
สรรพสามิตภาค) ประกอบด้วย 

1) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค ประธาน
คณะอนกุรรมการ 
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2) สรรพสามติพ้ืนที ่ซึ่งผูอ้ านวยการส านกังาน
สรรพสามติภาคพิจารณาคดัเลือกให้เป็น
ผู้แทนของสรรพสามติพ้ืนที่ในสังกดั
ส านักงานสรรพสามติภาคนัน้ๆ  
ตามจ านวนที่เห็นสมควรแตง่ตั้ง  
ทั้งนีต้้องไม่น้อยกว่า ๔ ราย 

อนุกรรมการ 

3) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามติ 

อนุกรรมการ 

4) ผู้อ านวยการสว่นทกุส่วน อนุกรรมการ 

(๒) ให้ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน) 
พิจารณามอบหมายให้คณะท างานคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นผู้ท าหน้าที่เลขานุการ
คณะท างาน 

(๓) เมื่อด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น 
(ระดับหน่วยงาน) เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้กรมสรรพสามิตทราบภายในวันที่ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๔.2 ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงานสรรพสามิตภาค 
โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน) ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอรายชือ่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชัว่คราว
ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ ๑ เพื่อเสนอเป็นบุคลากรที่สมควรได้รับการกลั่นกรองให้เป็นบุคลากร
ดาวเด่น (Star) ระดับหน่วยงาน 

(2) แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจัดท าประวัติ  (แบบ 2) จัดท าผลงาน (แบบ 3) 
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส านักงานเลขานุการกรม/
ส านักงานสรรพสามิตภาค/สรรพสามิตพ้ืนที่ตามล าดับ เพ่ือให้ความเห็นประกอบก่อนเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน) 

(3) พิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยการให้คะแนนตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่ระบุในข้อ ๓ โดยให้กลั่นกรองบุคลากรดาวเด่นตามจ านวนที่ก าหนดจากสัดส่วนของ
จ านวนบุคลากรในสังกัด ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(ก) กลุ่มที่ 1: ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  

รายละเอียด 
จ านวน 
(คน) 

จ านวนที่
กลั่นกรองได้ 

(คน) 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า ๑-100 ๑ 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า 101 ขึ้นไป ๒ 

ทั้งนี้ ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการกลั่นกรองฯ ของหน่วยงานต้นสังกัด 
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(ข) กลุ่มที่ 2: พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  

รายละเอียด 
จ านวน 
(คน) 

จ านวนที่
กลั่นกรองได้ 

(คน) 
พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว ๑-100 ๑ 
พนักงานราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว 101 ขึ้นไป ๒ 

 
 

4.๓ การด าเนินการกลั่นกรองให้เป็นดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
บุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน) ที่จะด าเนินการให้ทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ โดย
กรมสรรพสามิตได้จัดท าแบบประเมินการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (แบบ 4) พร้อมทั้งอธิบายวิธี
วัดและประเมินตามแบบที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นแนวทางเลือกส าหรับคณะท างานกลั่นกรองของแต่ละ
หน่วยงานที่จะน ามาเป็นองค์ประกอบการวัดและประเมินค่าคุณภาพคน  และคุณภาพงานให้เป็น
แนวทางการวัดและประเมินรูปแบบเดียวกัน 

4.๔ ผลการกลั่นกรองฯ ตามข้อ 4.๓ ให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (ระดับหน่วยงาน)  
 

ข้อ 5 การส่งผลการกลัน่กรองบุคลากรดาวเดน่ระดบัหน่วยงาน 
5.๑ ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงาน

สรรพสามิตภาค จัดส่งผลการกลั่นกรองบคุลากรดาวเด่นมายังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ดาวเด่น (Star) ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกินจ านวนตามที่ก าหนดตามข้อ ๔.2 
ลงในแบบรายงานการกลั่นกรองบุคลากรดาวเด่น (Star) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ๑) 
พร้อมแนบแบบกรอกประวัติ (แบบ 2) แบบเสนอผลงาน (แบบ 3) และแบบประเมินการกลั่นกรอง
บุคลากรดาวเด่น(แบบ 4) ในลักษณะผลคะแนนรวมของผู้ได้รับการกลั่นกรองแต่ละราย เพ่ือจัดส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (Star) ทั้งนี้ การส่งเอกสารประกอบดังกล่าวต้องน าส่ง
ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ Microsoft Office Word ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
: star@excise.go.th 

(๒) รูปถ่ายที่ติดแบบ 1 และ แบบ 2 ต้องถ่ายภาพรูปสี ในชุดเครื่องแบบ
ปกติขาว กรณีไม่มีเครื่องแบบปกติขาว ให้ถ่ายภาพในชุดเครื่องแบบกรมสรรพสามิต เสื้อสีขาวหรือ
สีน้ าเงิน กางเกง/กระโปรงสีน้ าเงิน ติดเครื่องหมายและประดับชั้นยศให้เรียบร้อย ขนาด ๑.๕ นิ้ว 

(3) การสะกดค าน าหน้านาม ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
สถานที่ท างาน ฯลฯ ต้องถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะวุฒิการศึกษาและยศสูงสุดกรุณาใช้ค าเต็ม 

5.2 ให้หน่วยงานตรวจสอบผลการคัดเลือกให้ถูกต้องชัดเจนก่อนจัดส่ง เพราะ
เป็นสาระส าคัญในการจัดท าประกาศ และหนังสือที่ระลึกบุคลากรดาวเด่น 

 
 






