
การด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสร้างขวัญก าลังใจ 

จากนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2564 – 2566) มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมศุลกากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ กรมศุลกากรจึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับการพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นมาตรฐานสากล และเสริมสร้างบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการเป็น “องค์กรศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ภายใต้กลยุทธ์ ที่ 2.1 
เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรกรมศุลกากร ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการ  
“คนดีศรีศุลกากร” โดยมีกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

กลุ่มงานจริยธรรม (ชื่อเดิม กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงก าหนดแผน/โครงการ ที่มีความสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มงานจริยธรรม ได้ก าหนดให้มีโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และ
เป็นการเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น ปรากฏชัด ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
ยึดมั่น ในกฎ ระเบียบ มีความพากเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ อุทิศตนและเวลาให้แก่ราชการ อีกทั้งประพฤติ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมศุลกากรในทุกระดับ  

การด าเนินการตามโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยขั้นตอน
การด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดท าคู่มือการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือก วิธีด าเนินการ และ
รางวัลส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามมติที่ประชุมคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ในปีที่ผ่านมา และด าเนินการ
จัดท าหนังสือเสนอกรมฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ และเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ 

2. ด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในกรมศุลกากรรับทราบโครงการ “คนดีศรี
ศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานภายในกรมศุลกากรพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ในสังกัดของหน่วยงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคู่มือการการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 คน แล้วส่งรายชื่อให้กลุ่มงานจริยธรรม (ชื่อเดิม กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริม
จริยธรรม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง และรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
คัดเลือก “คนดศีรีศุลกากร”ประจ าปี พ.ศ. 2565 พิจารณา ต่อไป 



3. ด าเนินการจัดท าวาระการประชมุพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยจัดท าหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” จ านวน 
5 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท ส่วนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็น “คนดีศรีหน่วยงาน” และจะมีพิธีมอบรางวัล 
ในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรของทุกปี 

4. ด าเนินการประสานงานเพ่ือจัดท าโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ และจัดพิธีมอบรางวัล 
“คนดีศรีศุลกากร” และ “คนดีศรีหน่วยงาน” ในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ประจ าปี พ.ศ. 2565 

5. ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปี พ.ศ. 2565 เสนอกรมฯ 
เพ่ือพิจารณา ต่อไป 

ประมวลภาพการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน  
เข้าร่วมการประชุมคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี 
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และ ผู้อ านวยการกลุ่มงานจริยธรรม เป็นคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานส่งผู้สมัครคัดเลือก จ านวน 22 หน่วยงาน โดยมีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับ
รางวัลคนดีศรีศุลกากร จ านวน 5 ราย เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีผลงานดีเด่นปรากฏชัด และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป  

               

   



    

    

    

   

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะมีพิธีมอบรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” ในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร    
              (วันที่ 4 กรกฎาคม 2565) โดย อธิบดีกรมศุลกากร ได้กรุณาให้เกียรติ มอบรางวัล 



ประมวลภาพการมอบรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามที่กรมศุลกากร ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 147 ปี ในการนี้ กลุ่มงานจริยธรรม 
(ชื่อเดิม กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมจัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการ  
“คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1  
กรมศุลกากร เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้กรุณาให้เกียรติ 
มอบรางวัลให้แก่คนดีศรีศุลกากร จ านวน 5 ราย 
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หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสร้างขวัญก าลังใจ 

กลุ่มงานจริยธรรม (ชื่อเดิม กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
“คนดีศรีศุลกากร” เพ่ือให้เกิดบุคลากรต้นแบบที่ดี ในการยึดมั่น ในกฎ ระเบียบ มีความพากเพียรในการปฏิบัติ
หน้าที่ อุทิศตนและเวลาให้ราชการ รวมถึง ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยา 
ข้าราชการกรมศุลกากร ทั้งนี้ กลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ขออนุมัติกรมฯ พิจารณาจัดท า
คู่มือการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก 

1) เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง สังกัดกรมศุลกากร 
2) รับราชการในกรมศุลกากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครคัดเลือก 
3) ไม่เคยกระท าผิดทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
4) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ 
5) ไม่เคยได้รับรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” “คนดีศรีหน่วยงาน” หรือรางวัลอ่ืน ประเภทเดียวกัน หรือ

สูงกว่า เช่น รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตน
ชอบด้วยความซื่อสัตย์ ด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. และรางวัลผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 

6) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลงานดีเด่น 
เป็นที่ยอมรับ 

2. เกณฑ์การคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็น “คนดีศรีศุลกากร” จากคุณสมบัติข้างต้น ในข้อ 1 
และผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลงานดีเด่น  
เป็นที่ยอมรับ ดังนี้ 

การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบัติตน ประกอบไปด้วยคุณธรรมควรแก่การยกย่อง  
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ 

 1) การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
  1.1 มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1.2 มีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง 
  1.3 มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
  1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน 

 2) การประหยัดและเก็บออม 
  2.1 รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ 
  2.2 รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 
  2.3 รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพ่ือสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 
  2.4 รู้จักดูแล บ ารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 



 3) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
  3.1 ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
  3.2 ประพฤติและปฏิบัติตนอันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป 
  3.3 เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 
  3.4 เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

 4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
  4.1 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
  4.2 เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  4.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  4.4 มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 

 5) การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
  5.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล 
  5.2 เข้าร่วมในศาสนกิจและท านุบ ารุงศาสนา 
  5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น 
  5.4 มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสส าคัญอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ
และให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 

 1) ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 
  1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   1.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  1.3 กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า 
  1.4 มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 2) ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ 
  2.1 ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
  2.2 การมีส่วนร่วมในงานท่ีรับผิดชอบ 
  2.3 ยอมรับ และฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
  2.4 มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
  2.5 มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความรู้ ความสามารถ 
  2.6 เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

 3) ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค และแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
  3.1 มีความส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ 
  3.2 ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
  3.3 ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
  3.4 มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

 



 4) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
  4.1 ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนด 
  4.2 ถือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
  4.3 ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 

  5) การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
  5.1 การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
  5.2 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
  5.3 ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 

การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 

 1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  1.1 ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  1.2 มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จ 
  1.3 สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ 
  1.4 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.5 ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

 2) ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2.1 รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
  2.2 มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
  2.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
  2.4 รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

 3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 
  3.1 มีความสามารถในการคิดริเริ่ม แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  3.2 มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.3 มีความสามารถในการท างานที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

 4) ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ 
  4.1 มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
  4.2 ความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ หรืองานที่รับผิดชอบ 
  4.3 ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน 
  4.4 สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ 
หรืออัตราก าลัง เป็นต้น 

 5) การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน  
  5.1 การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
  5.2 การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน 
  5.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม 
  5.4 ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน 



ผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานดีเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด โดยพิจารณา 

 1) ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1.1 เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
  1.2 งานที่ปฏิบัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
  1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามก าหนด 

 2) ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
  2.1 เป็นผลงานที่ทางราชการได้รับประโยชน์  
  2.2 ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
  2.3 ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก 

  3) เป็นผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
  3.1 ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น 
  3.2 เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน 
  3.3 บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างได้ 

 4) เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
  4.1 มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
  4.2 น าเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  4.3 ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีข้ึน 

 5) เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
  5.1 ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
  5.2 อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
  5.3 มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 

3. คณะกรรมการคัดเลือก  

 1)  คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีหน่วยงาน” กรณีกอง/ส านักงาน ประกอบด้วย 
  ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน/ศูนย์     ประธาน 
  ผู้อ านวยการส่วน       กรรมการ 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ข้าราชการระดับช านาญการ  เลขานุการ 
 2)  คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีหน่วยงาน” กรณีกลุ่ม ประกอบด้วย 
  ผู้อ านวยการกลุ่ม       ประธาน 
  หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย      กรรมการ 
  ข้าราชการระดับช านาญการ     เลขานุการ 
 3)  คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประกอบด้วย 

อธิบดี        ประธาน 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร  กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร   กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี   กรรมการ 
รองอธิบดี       กรรมการ 



  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานจริยธรรม     กรรมการ 
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มงานจริยธรรม   เลขานุการ 
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มงานจริยธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการ  

4. วิธีด าเนินการ 

1. ให้หน่วยงานระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่มทุกแห่ง คัดเลือก “คนดีศรีหน่วยงาน” ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ 1) จ านวน 1 คน โดยให้บุคลากรในกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม มีส่วนร่วมในการคัดเลือก
โดยวิธีการลงคะแนนเสียง 

2. ให้หน่วยงานระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่มทุกแห่ง เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น  
“คนดีศรีหน่วยงาน” ต่อกลุ่มงานจริยธรรม (ชื่อเดิม กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือรวบรวมรายชื่อน าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” 

กรณีส่วนราชการใด ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑) ไม่ต้องส่งรายชื่อ “คนดีศรีหน่วยงาน”  
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร” 

3. ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) แล้วประกาศรายชื่อ 
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรกรมศุลกากรได้มีส่วนร่วมในการคัดค้านผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
หากเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 

กรณีมีผู้คัดค้าน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายใด กจธ. กบท. จะจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” พิจารณา ต่อไป 

4. ให้ผู้อ านวยการกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่มทุกแห่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ส่งรายชื่อ  
“คนดีศรีหน่วยงาน” เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร” เข้าร่วมน าเสนอ “คนดีศรีหน่วยงาน”  
ของตน ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” 

5. คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้รับรางวัล 
“คนดีศรีศุลกากร” จ านวน 5 รางวัล 

หมายเหตุ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. รางวัล  
 1) รางวัล “คนดีศรีศุลกากร” จ านวน 5 รางวัล ประกอบด้วย  
  โล่เกียรติยศ “คนดีศรีศุลกากร” 

เงินสด 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 2) ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร” จะได้ใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีหน่วยงาน” 

 3) มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 

 


