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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบ
ราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจ าปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมิน 
ที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐาน
การด าเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยเหตุนี ้
การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงานป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม
และความด้อยประสิทธิภาพส าหรับน าไปจัดท าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการไทยต่อไป  

 

การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแนวทางการพัฒนาองค์กรและ
การป้องกันการทุจริตในมิติต่าง ๆ ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  วัตถุประสงค์รอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์
ของแต่ละหน่วยงาน (Empowerment) และการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการป้องกันการทุจริตจากรากฐานของปัญหา
หรือความเสี่ยงที่พบภายในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 
(Continuous Improvement) 

 

การให้ความส าคัญและการยอมรับในระดับประเทศ การประเมิน ITA ได้ถูกเป็นก าหนดเป้าหมายหรือส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนงานระดับประเทศหลายระดับ อาทิ  

➢ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

➢ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดของแผนย่อย  
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะแรกได้ก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 
85 คะแนนข้ึนไปแผน 

➢ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือน
กันยายน 2563) ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวช้ีวั ดของ
แผนการปฏิรูปประเทศฯ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 
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➢ แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวช้ีวัดของแนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมช่ือสัตย์สุจริต โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

➢ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้ก าหนดให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวช้ีวัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

นอกจากนี้ การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาครัฐที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ส่งผลให้การประเมิน ITA ได้รับการยอมรับในระดับสากล International 
Recognition) และถูกกล่าวถึงเพิ่มมากข้ึนในระดับนานาชาติหลายวาระโอกาส  
 

ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. 
ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
และสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ในฐานะผู้เช่ียวชาญและคนกลาง (Third Party) ด าเนินการประเมิน ITA 
จนแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนด และได้มีการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System) หรือระบบ ITAS และในรายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐในการน าไปปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐให้บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อไป 

 
2. ระเบียบวิธีการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวิธีการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงมีความเช่ือมโยงและต่อเนื่องจากการประเมิน 
ในปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) และหลักการทางสถิติ มีการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบการประเมินอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง 

(1) เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ITA มีที่มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจาก 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองโดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวช้ีวัด 30 ข้อค าถาม ได้แก่  

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าท่ี    
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ    
ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ    
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต 
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ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีโอกาสสะท้อน
และแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวช้ีวัด 15 ข้อค าถาม 
ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษา
การประเมิน ITA  ในฐานะผู้เช่ียวชาญและคนกลาง (Third Party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ 
การประเมินที่ก าหนด พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนารายประเด็นข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 2 ตัวช้ีวัด 43 ข้อค าถาม 
ได้แก่ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 

(2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ประชากร/แหล่งข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูล 
การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้เครื่องมือการประเมิน จ านวน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประชากร/แหล่งข้อมูล 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 

และการเก็บข้อมูล 
1) แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ตามข้อ 2 (1) ส่วนที่ 1  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Stakeholder)  
หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/
พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงาน 
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ มาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่น าเข้าข้อมูล 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 
ของประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดของแต่ละประเภท แต่จะต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงาน
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนมากกว่า 
4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 400 คน  
การเก็บข้อมูล  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าตอบแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ด้วยตัวเอง ผ่านระบบ ITAS โดยตรง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประชากร/แหล่งข้อมูล 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 

และการเก็บข้อมูล 
2) แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน 
ที่ประเมนิ ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด ตามขอ้ 2 (1) 
ส่วนที่ 2 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Stakeholder)   
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือ 
มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2564 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนอก ก าหนดจ านวนร้อยละ 10 
ของประมาณการจ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดของแต่ละประเภท แต่จะต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน กรณีหน่วยงาน
มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จ านวน
มากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้สว่นเสียไม่น้อยกว่า 400 คน  
การเก็บข้อมูล  
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ด้วยตัวเอง ผ่านระบบ ITAS โดยตรง 
หรือ ณ จุดให้บริการประชาชน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลตามแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
โดยคณะคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA  

3) แบบวัดการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย  
2 ตัวชี้วัด ตามข้อ 2 (1) ส่วนที่ 3 

เว็บไซต์ 
หมายถึง  เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 

เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย
ด าเนินการผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ทางระบบ ITAS  
การเก็บข้อมูล  
ให้หน่วยงานเลือกตอบ มีหรือไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสาร
ต่อสาธารณะ และระบุค าอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบค าตอบ ผ่านระบบ ITAS  

 

(3) ผลคะแนนและระดับการประเมิน ประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 

95.00 - 100 AA 

85.00 – 94.99 A 

75.00 – 84.99 B 

65.00 – 74.99 C 

55.00 – 64.99 D 

50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
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3. ผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิตมีระดับคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวมเท่ากับ 93.06 คะแนน 

ซึ่งสูงกว่าผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ “ระดับ A” 
(ช่วงคะแนน 85 – 94.99) ถือได้ว่ากรมสรรพสามิตมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน “ระดับสูงมาก”  

3.1 ผลการประเมิน ITA ในภาพรวม 

ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ระดับคะแนน ITA ของกรมสรรพสามิต  93.06  คะแนน 86.26 คะแนน 

- ระดับผลการประเมิน (Rating Score) (ช่วงคะแนน 85 – 94.99) A A 

- อันดับผลคะแนนของกรมสรรพสามิต เมื่อเทียบกับส่วนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าที่เข้ารับการประเมิน ITA  
จ านวน 146 หน่วยงาน 

52 83 

- อันดับผลคะแนนของกรมสรรพสามิต เมื่อเทียบกับส่วนราชการ 
ระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงการคลังที่เข้ารับ 
การประเมิน ITA จ านวน 9 หน่วยงาน 

4 5 
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3.2 ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามผลคะแนนของตัวชี้วัด 
(1) ตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนมากกว่า 95 คะแนน  มีจ านวน 2 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

ล าดับที ่ เครื่องมือการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลคะแนน Rating Score 

1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(OIT) 

การเปิดเผยข้อมลู 100.00 AA 

2 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA 
 

(2) ตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนระหว่าง 90 - 95 คะแนน  มีจ านวน 4 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

ล าดับที ่ เครื่องมือการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลคะแนน Rating Score 

1 
แบบวัดการรับรู ้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

คุณภาพการด าเนินงาน 94.39 A 

2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.17 A 

3 การปรับปรุงการท างาน 90.81 A 

4 
แบบวัดการรับรู ้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
การปฏิบัตหิน้าท่ี 90.76 A 

 

(3) ตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนระหว่าง 85 – 89.99 คะแนน  มีจ านวน 1 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

ล าดับที ่ เครื่องมือการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลคะแนน Rating Score 

1 
แบบวัดการรับรู ้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
การใช้อ านาจ 86.33 A 

 

(4) ตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน  มีจ านวน 3 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

ล าดับที ่ เครื่องมือการประเมิน ตัวช้ีวัด ผลคะแนน Rating Score 

1 
แบบวัดการรับรู ้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.44 B 

2 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.56 B 

3 การใช้งบประมาณ 79.92 B 

 
3.3 การค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนักของกรมสรรพสามิต 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 
คะแนนเฉลีย่ 

ที่ได้รับ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) 30 84.40 25.32 

การรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก (EIT) 30 92.45 27.74 

การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 40 100.00 40.00 

คะแนนรวม 93.06 
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4. วิเคราะหข์้อมูลจากผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
จากผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในข้อ 3 สามารถจ าแนกข้อมูลของแต่ละตัวช้ีวัดที่แสดง

ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือควรพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้  
4.1 ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 95 คะแนน) จ านวน 2 ตัวช้ีวัด เรียงตามล าดับคะแนน 

จากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย  
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ข้อ o1 – o33)  มีผลประเมินเท่ากับ 100 คะแนน 

เป็นประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพื้นฐาน  2) การบริหารงาน  3) การบริหารงบประมาณ  4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนกตามประเด็นการประเมินของตัวช้ีวัดที่ 9 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน OIT  

(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 9  การเปดิเผยข้อมูล  (ข้อ o1 – o33) 100 92.70 +7.30 สูงขึ้น 

ข้อมูลพื้นฐาน (o1 – o6) 

o1 โครงสร้าง 100 100 - - 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 100 - - 

o3 อ านาจหน้าที ่ 100 100 - - 

o4 แผนยุทธศาสตรห์รือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100 100 - - 

o5 ข้อมูลการตดิต่อ 100 100 - - 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100 100 - - 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (o7) 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ ์ 100 100 - - 

การปฏิสมัพันธ์ข้อมูล (o8 – o9) 

o8 Q&A 100 0 +100 สูงขึ้น 

o9 Social Network 100 0 +100 สูงขึ้น 

การด าเนินงาน (o10 – o12) 

o10 แผนการด าเนินงานประจ าป ี 100 100 - - 

o11 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

100 100 - - 

o12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100 100 - - 

การปฏบิัตงิาน (o13) 

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏบิัติงาน 100 100 - - 

การให้บริการ (o14 – o17) 

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ 100 100 - - 

o15 ข้อมูลเชิงสถติิการให้บริการ 100 100 - - 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ 
ประเด็นการประเมิน OIT  

(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

o16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100 100 - - 

o17 E-Service 100 100 - - 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี(o18 – o20) 

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 100 - - 

o19 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 

100 100 - - 

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 100 - - 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21 – o24) 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจดัหาพัสดุ 100 100 - - 

o22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสด ุ

100 100 - - 

o23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสดุ 
รายเดือน 

100 0 +100 สูงขึ้น 

o24 
รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุ
ประจ าป ี

100 100 - - 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25 – o28) 

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 100 - - 

o26 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

100 100 - - 

o27 หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 100 - - 

o28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

100 100 - - 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมชิอบ (o29 – o31) 

o29 
แนวปฏบิัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

100 100 - - 

o30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมชิอบ 

100 100 - - 

o31 
ข้อมูลเชิงสถติิเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและ 
ประพฤติมชิอบประจ าป ี

100 100 - - 

การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32 – o33) 

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 100 - - 

o33 การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 100 - - 
 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 9 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
และมกีารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารงาน/การด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
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(2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ข้อ o34 – o43)  มีผลประเมินเท่ากับ 100 คะแนน 
เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์กรมสรรพสามิตที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน/

การด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน โดยการเปิดเผยข้อมูล/การด าเนินงานต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ใน 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากับติดตามเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนกตามประเด็น
การประเมินของตัวช้ีวัดที่ 10 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน OIT  

(การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 10  การป้องกันการทุจรติ  (ข้อ o34 – o43) 100 93.75 +6.25 สูงขึ้น 

เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร (o34 – o35) 

o34 เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 100 100 - - 

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 0 +100 สูงขึ้น 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o36 – o37) 

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจ าปี 100 100 - - 

o37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 100 - - 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o38) 

o38 การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร 100 100 - - 

แผนป้องกันการทุจริต (o39 – o41) 

o39 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 100 100 - - 

o40 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100 100 - - 

o41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100 100 - - 

มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (o42 – o43) 

o42 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

100 100 - - 

o43 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100 100 - - 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 10 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูล
และมกีารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน   
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
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4.2 ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็งและควรพัฒนา/ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนระหว่าง 90 – 95 คะแนน)  
จ านวน 4 ตัวช้ีวัด เรียงตามล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย  

(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน (ข้อ e1 – e5)  มีผลประเมินเท่ากับ 94.39 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ

คุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการ
ของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และรวมถึงประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงาน
ในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนกตามประเด็นการประเมินของตัวช้ีวัดที่ 6 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน EIT  

(การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  (ข้อที่ e1 – e5) 94.39 87.37 +7.02 สูงขึ้น 

e1 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 

92.58 82.28 +10.30 สูงขึ้น 

e2 
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานที่ตดิต่อ ปฏบิัตงิาน/ใหบ้ริการ
แก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ อยา่งเทา่เทียมกัน 

93.96 85.83 +8.13 สูงขึ้น 

e3 
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทีต่ิดต่อ ใหข้้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบดิเบือนข้อมูล 

93.58 85.34 +8.24 สูงขึ้น 

e4 

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านไม่เคยถูกเจ้าหน้าทีข่อง
หน่วยงานที่ตดิต่อ ร้องขอให้จา่ยเงิน ทรพัย์สิน 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น  
การลดราคา การรับความบันเทงิ เป็นต้น เพื่อแลกกับ
การปฏบิัตงิาน การอนุมตัิ อนุญาต หรอืให้บริการ 

99.62 99.20 +0.42 สูงขึ้น 

e5 
หน่วยงานที่ตดิต่อ มีการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

92.20 84.21 +7.99 สูงขึ้น 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 6 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงาน โดยผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต มีความเช่ือมั่นในคุณภาพ  
การด าเนินงานของหน่วยงานว่า มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่ก าหนด รวมถึงมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก  นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ไม่พบการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรเน้นย้ า
และท าความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานถึงความส าคัญของการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก เพ่ือรักษาคุณภาพของการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ข้อ E6 – E10)  มีผลประเมินเท่ากับ 92.17 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ 

การสื่อสาร ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
เพื่อเป็นการสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสทิธิภาพ  โดยมีรายละเอียดของ
ผลคะแนนจ าแนกตามประเด็นการประเมินของตัวช้ีวัดที่ 7 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน EIT  

(การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 7  ประสิทธภิาพการสื่อสาร  (ข้อที่ e6 – e10) 92.17 83.75 +8.42 สูงขึ้น 

e6 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ตดิต่อ เขา้ถึงง่าย 
ไม่ซับซ้อน มีหลากหลายช่องทาง 

89.79 77.00 +12.79 สูงขึ้น 

e7 
หน่วยงานที่ตดิต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 

88.25 77.64 +10.61 สูงขึ้น 

e8 
หน่วยงานที่ตดิต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บริการ 

96.16 93.57 +2.59 สูงขึ้น 

e9 
หน่วยงานที่ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

91.93 80.86 +11.07 สูงขึ้น 

e10 
หน่วยงานที่ตดิต่อ มีช่องทางให้ผู้มาตดิต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

94.69 89.70 +4.99 สูงขึ้น 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 7 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิตรับรู้ช่องทางการรับฟังค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ 
กรมสรรพสามิตมีการเผยแพร่ข้อมูลผลงานหรือข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนพอสมควร 
และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน รวมทั้งมีการช้ีแจงและตอบค าถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนพอสมควร  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต สามารถรับรู้ข้อมูล 
การด าเนินงานตามภารกิจ และประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน/การให้บริการของกรมสรรพสามิต 
ทีช่ัดเจน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล/ช่องทางการติดต่อสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน (ข้อ e11 – e15)  มีผลประเมินเท่ากับ 90.81 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง

ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการด้วย  ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนกตามประเด็นการประเมินของ
ตัวช้ีวัดที่ 8 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน EIT  

(การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 8  การปรบัปรงุการท างาน  (ข้อ e11 – e15) 90.81 79.20 +11.61 สูงขึ้น 

e11 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 

90.63 79.21 +11.42 สูงขึ้น 

e12 
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรบัปรุงวธิีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 

90.74 78.43 +12.31 สูงขึ้น 

e13 
หน่วยงานที่ตดิต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินงาน/
การให้บริการ ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

97.63 92.19 +5.44 สูงขึ้น 

e14 

หน่วยงานที่ตดิต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้าไปมีส่วนรว่มในการปรบัปรงุ
พัฒนาการด าเนินการ/การใหบ้ริการของหน่วยงาน
ได้ดีขึ้น 

85.08 67.18 +17.90 สูงขึ้น 

e15 
หน่วยงานที่ตดิต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/
การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึน้ 

89.99 78.96 +11.03 สูงขึ้น 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 8 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
การปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การด าเนินงาน/การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น  หน่วยงานที่ให้บริการมีการปรับปรุงวิธีการ/ขั้นตอน 
การด าเนินงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้มากขึ้น 
รวมถึงให้ความส าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นและ
มีความโปร่งใสมากขึ้น 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(4) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ i1 – i6)  มีผลประเมินเท่ากับ 90.76 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน

ตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันรวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ  
ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนก 
ตามประเด็นการประเมินของตัวช้ีวัดที่ 1 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน IIT 

(การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 1  การปฏิบตัิหน้าที ่ (ข้อ i1 – i6) 90.76 88.02 +2.74 สูงขึ้น 

i1 
บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบตัิงานหรือให้บริการแก ่
ผู้มาตดิต่อ เปน็ไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

85.14 77.52 +7.62 สูงขึ้น 

i2 
บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบตัิงานหรือให้บริการแก ่
ผู้มาตดิต่อทัว่ ๆ  ไปกับผู้มาตดิต่อที่รู้จักเป็นการสว่นตัว 
ด้วยความเท่าเทียมกัน 

83.07 78.85 +4.22 สูงขึ้น 

i3 

บุคลากรในหน่วยงาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งความส าเร็จของงาน ให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว  และพร้อมรบัผิดหากความผิด
พลาดเกิดจากตนเอง 

85.17 81.75 +3.42 สูงขึ้น 

i4 

บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น  
การลดราคา การรบัความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มา
ติดต่อเพื่อแลกกบัการปฏิบตัิงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ 

97.14 97.57 -0.43 ลดลง 

i5 

นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้
กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบตัิกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานไม่มี 
การรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณ
เป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรบัความบันเทงิ 
เป็นต้น 

96.47 96.23 +0.24 สูงขึ้น 

i6 

บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการให้ เงิน ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อ่ืน ๆ  เช่น การยกเวน้ค่าบริการ การอ านวย
ความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แกบ่คุคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
คาดหวังใหม้ีการตอบแทนในอนาคต 

97.54 96.19 +1.35 สูงขึ้น 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 1 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรไม่มีพฤติกรรมเรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึง 
ไม่มีพฤติกรรมการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล 
ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรของหน่วยงานโดยให้
ความส าคัญมากขึ้นในเร่ืองของการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ด้วยความเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างวัฒนธรรม 
การปฏิบัติงาน/ให้บริการตามหลักธรรมภิบาล/มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการฝึกอบรม/การสัมมนา/
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4.3 ตัวชี้วัดที่มีจุดอ่อน/ข้อบกพร่องและต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน) 
จ านวน 4 ตัวช้ีวัด เรียงตามล าดับคะแนนจากน้อยไปหามาก ประกอบด้วย 

(1) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ (ข้อ i13 – i15)  มีผลประเมินเท่ากับ 86.33 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 
หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนกตามประเด็นการประเมิน
ของตัวช้ีวัดที่ 3 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน IIT 

(การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 3  การใช้อ านาจ  (ข้อ i13 – i18) 86.33 82.49 +3.84 สูงขึ้น 

i13 
ท่านได้รับการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาของ
ท่านอย่างเป็นธรรม 

82.29 76.79 +5.50 สูงขึ้น 

i14 
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิัตงิานตามระดบั
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 

79.91 73.21 +6.70 สูงขึ้น 

i15 
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษา
อย่างเป็นธรรม 

79.88 75.36 +4.52 สูงขึ้น 

i16 
ท่าน ไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบญัชา 

91.21 90.03 +1.18 สูงขึ้น 

i17 
ท่าน ไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสัง่การใหท้่านท าในสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสีย่งต่อการทุจริต 

96.37 96.43 -0.06 ลดลง 

i18 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ไม่ถูกแทรกแซง
จากผู้มีอ านาจ ไมม่ีการซื้อขายต าแหน่ง ไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อกลุ่มหรือพวกพ้อง 

88.30 83.11 +5.19 สูงขึ้น 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 3 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
การใช้อ านาจ โดยบุคลากรกรมสรรพสามิตมีความเช่ือมั่นในผู้บังคับบัญชาของตนเองต่อการไม่ใช้อ านาจสั่งการให้ท าในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอสมควร อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิต
ควรสร้างเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานว่ามีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยการก าหนดแนวทาง/วิธีการเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม  การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ควรพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ/ต าแหน่ง/หน้าที่/งานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมการท างานเป็นทีม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้  ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานสอบถาม 
ในประเด็น/ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานว่า มีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม  

 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ข้อ i25 – i30)  มีผลประเมินเท่ากับ 83.44 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้อง
สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้อง
มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากท้ังภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนกตามประเด็นการประเมิน
ของตัวช้ีวัดที่ 5 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน IIT 

(การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจรติ  (ข้อ i25 – i30) 83.44 78.09 +5.35 สูงขึ้น 

i25 
ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับ 
การต่อต้านการทุจริต 

88.04 82.21 +5.83 สูงขึ้น 

i26 
หน่วยงานของท่าน มีการทบทวนนโยบาย/มาตรการ
ป้องกันการทุจริตใหม้ีประสทิธิภาพ  มกีารจัดท า
แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน 

93.01 91.09 +1.92 สูงขึ้น 

i27 ปัญหาการทจุริตในหน่วยงานของทา่นไดร้ับการแก้ไข 77.95 71.72 +6.23 สูงขึ้น 

i28 
หน่วยงานของท่าน มีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบ
การทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 

82.54 76.97 +5.57 สูงขึ้น 

i29 
หน่วยงานของทา่น มีการน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก ไปปรับปรุง
การท างานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

81.68 75.79 +5.89 สูงขึ้น 

i30 

หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน สามารถร้องเรยีนและส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่า
จะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะ
ปลอดภยัและไมม่ีผลกระทบต่อตนเอง 

77.43 70.73 +6.70 สูงขึ้น 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 5 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของกรมสรรพสามิตให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรม  
อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตต้องสร้างความมั่นใจในกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงานว่า สามารถร้องเรียน ส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มีการ
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนการทุจริต  ควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง
และตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม  ควรประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน
และน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการท างานเพ่ือให้การทุจริตของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ 
ควรสร้างการรับรู้ภายในกรมสรรพสามิตว่า ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 

17 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ข้อ i19 – i24)  มีผลประเมินเท่ากับ 81.56 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้คนอ่ืน 
และพฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน 
ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องจัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงาน
จะต้องก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนก 
ตามประเด็นการประเมินของตัวช้ีวัดที่ 4 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน IIT 

(การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  (ข้อ i9 – i24) 81.56 76.57 +4.99 สูงขึ้น 

i19 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือน าให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง 

93.26 92.06 +1.20 สูงขึ้น 

i20 
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สนิของราชการ
ไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของทา่นมีความสะดวก 

66.62 58.69 +7.93 สูงขึ้น 

i21 
กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง 

81.27 76.50 +4.77 สูงขึ้น 

i22 
บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการน าทรพัย์สิน
ของราชการไปใช้โดยไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของทา่น 

96.37 93.22 +3.15 สูงขึ้น 

i23 
ท่าน รู้แนวปฏบิัตขิองหน่วยงานเกีย่วกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

72.11 63.44 +8.67 สูงขึ้น 

i24 
หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

79.74 75.41 +4.33 สูงขึ้น 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 4 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยบุคลากรของกรมสรรพสามิตส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 
ไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้คนอื่น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต ไม่มีพฤติกรรมการขอยมื
ทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรสร้าง
การรับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงควรจัดท าขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ก าหนด และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตดังกล่าว
ให้ทุกหน่วยงานของกรมสรรพสามิตรับทราบและสามารถน าไปปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ ควรมี
กระบวนการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจาก
การตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปี เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มพวกพ้อง 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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(4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (ข้อ i7 – i12)  มีผลประเมินเท่ากับ 79.92 คะแนน 
เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานตนเอง  

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  หรือค่าเดินทาง 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  โดยมีรายละเอียดของผลคะแนนจ าแนกตามประเด็น
การประเมินของตัวช้ีวัดที่ 2 ดังนี ้

ข้อ 
ประเด็นการประเมิน IIT 

(การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) 

คะแนนประเมิน 
ผลต่าง 

+/- 

เปรียบเทียบ 
คะแนนประเมิน  

พ.ศ. 2564 - 2563 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วดัที่ 2  การใช้งบประมาณ  (ข้อ i7 – i12) 79.92 73.91 +6.01 สูงขึ้น 

i7 
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 

60.02 48.81 +11.21 สูงขึ้น 

i8 
หน่วยงานของทา่น ใช้จา่ยงบประมาณโดยค านึงถึง
ความคุ้มค่า ไมบ่ิดเบือนวัตถุประสงคข์อง
งบประมาณที่ตั้งไว ้

83.51 77.41 +6.10 สูงขึ้น 

i9 
หน่วยงานของทา่น ไม่ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

90.08 85.89 +4.19 สูงขึ้น 

i10 
บุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ 
ค่าเดินทาง ฯลฯ 

91.00 91.39 -0.39 ลดลง 

i11 
หน่วยงานของทา่น มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และตรวจรบัพัสดุ ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

84.86 81.16 +3.70 สูงขึ้น 

i12 
หน่วยงานของทา่น เปดิโอกาสให้ทา่นมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วยการ
สอบถาม /ทักท้วง /ร้องเรยีน 

70.03 58.83 +11.20 สูงขึ้น 

 

จากผลคะแนนการประเมินตามตารางข้างต้น กรมสรรพสามิตมีคะแนนประเมินของตัวช้ีวัดที่ 2 ในภาพรวม
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่า  กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุง
การใช้งบประมาณ โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้องพอสมควร  ส าหรับการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ  
ค่าเดินทาง มีการด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ดีพอสมควร  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยสร้าง
การรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ โดยการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ต้ังไว้  นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตควรสร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
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5. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
5.1 ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA   

กรมสรรพสามิตได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 93.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง 
หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  
โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวช้ีวัดหรือข้อค าถามทั้งหมด  

ดังนั้น กรมสรรพสามิตพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผน
แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส 
ได้อย่างมีสัมฤทธ์ิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึนในปีต่อ ๆ ไป  

ทั้งนี้ ประเด็นท่ีควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน ได้แก่  
(1) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  (เรียงตามล าดับตามผลประเมินจากน้อยไปหามาก) 

 

ตัวชี้วดั ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 

ตัวชี้วดัที่ 2  การใช้งบประมาณ  
(ผลประเมิน 79.92 คะแนน) 

– ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน
ของท่านมากขึ้น (ข้อ i7: 60.02 คะแนน) 

– ส่งเสริมให้หน่วยงานของทา่นเปดิโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน (ข้อ i12: 70.03 คะแนน) 

- เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ (ข้อ i8: 83.51 คะแนน) 

- เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ 
ที่โปร่งใสตรวจสอบได ้ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (ข้อ i11: 84.86 คะแนน) 

- เพิม่การก ากบัโดยมภีาพสะท้อนวา่หน่วยงานของท่าน อาจมกีารใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สว่นตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง (ข้อ i9: 90.08 คะแนน) 

ตัวชี้วดัที่ 4  การใช้ทรัพย์สิน 
ของราชการ  
(ผลประเมิน 81.56 คะแนน) 

 

– เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกบัขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของทา่น (ข้อ i20: 66.62 คะแนน) 

– ส่งเสริมการให้ความรู้เกีย่วกับแนวปฏิบัตขิองหน่วยงานของท่านในการใชท้รัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง (ข้อ i23: 72.11 คะแนน) 

- เพิ่มมาตรการก ากบัดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้อง (ข้อ i24: 79.74 คะแนน) 

- เพิ่มการก ากับติดตาม ถ้ามีการขอยมืทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถกูต้อง (ข้อ i21: 81.27 คะแนน) 

ตัวชี้วดัที่ 5  การแก้ไขปัญหา 
การทุจริต  
(ผลประเมิน 83.44 คะแนน) 

 

- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต 
ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน (ข้อ i30: 77.43 คะแนน) 

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง (i27: 77.95 คะแนน) 

- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (ข้อ i29: 81.68 คะแนน) 

- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต 
และลงโทษทางวินัยอย่างจรงิจังเมื่อพบการทุจรติ (ข้อ i28: 82.54 คะแนน) 

- เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านโดยต้องให้ความส าคัญ กับการต่อต้าน
การทุจริตอยา่งจริงจัง (ข้อ i25: 88.04 คะแนน) 
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ตัวชี้วดั ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 

ตัวชี้วดัที่ 3  การใช้อ านาจ  
(ผลประเมิน 86.33 คะแนน) 

 

- พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เขา้รับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรอืการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม (ข้อ i15: 79.88 คะแนน) 

- ส่งเสรมิกลไกการประเมินผลการปฏบิัติงานตามระดบัคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง (ข้อ i14: 
79.91 คะแนน) 

- ส่งเสรมิให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม (ข้อ i13: 
82.29 คะแนน) 

– แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านถูกแทรกแซงจาก 
ผู้มีอ านาจ มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง (ข้อ i18: 88.30 คะแนน) 

ตัวชี้วดัที่ 1  การปฏิบตัิหน้าที ่ 
(ผลประเมิน 90.76 คะแนน) 

 

- ใหต้รวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับ 
ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการสว่นตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (ข้อ i2: 83.07 คะแนน) 

- ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่ก าหนด
มากน้อยเพียงใด (ข้อ i1: 85.14 คะแนน) 

- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรบัผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรใน
หน่วยงานของทา่นมากขึ้น (ข้อ i3: 85.17 คะแนน) 

 

(2) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  (เรียงตามล าดับตามผลประเมินจากน้อยไปหามาก) 
 

ตัวชี้วดั ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 

ตัวชี้วดัที่ 8  การปรบัปรงุ 
การท างาน  
(ผลประเมิน 90.81 คะแนน) 

 

- เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนรว่มในการปรบัปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานให้ดขีึ้น (ข้อ e14: 85.08 คะแนน) 

- ปรบัปรงุการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น (ข้อ e15: 89.99 คะแนน) 

- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัตงิาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น (ข้อ e11: 
90.63 คะแนน) 

- เพิ่มการปรบัปรุงวธิีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การใหบ้ริการให้ดขีึ้น (ข้อ e12: 90.74 
คะแนน) 

ตัวชี้วดัที่ 7  ประสิทธภิาพ 
การสื่อสาร  
(ผลประเมิน 92.17 คะแนน) 

 

- ส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมลูที่สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น (ข้อ e7: 
88.25 คะแนน) 

- ส่งเสรมิการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เขา้ถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน และเพิ่มชอ่งทางที่หลากหลาย
มากขึ้น (ข้อ e6: 89.79 คะแนน) 

 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 

21 

5.2 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง

และส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วม 
การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตัวเอง ผ่านทางระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. รวมจ านวน 501 คน มีข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินระดับการรับรู้ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต  
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผูเ้ข้ารว่มตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ได้ ดังนี้  

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
➢ ควรประเมินผลการปฏิบตัิงานตามผลงานและความสามารถอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
➢ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามสี่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
➢ การประเมินข้ันเงินเดือนตามความสามารถของบุคคลอย่างแท้จริง และตรงไปตรงมา เพื่อเป็นขวัญ

และก าลังใจของบุคคลากร 
- การพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
➢ ต้องด าเนินการอย่างเป็นธรรม ตรงไปตรงมา  
➢ อยากให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเป็นผู้บริหาร ให้พิจารณาตามล าดับ

อาวุโส เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการที่รับราชการมานาน และมีประสบการณ์ มีทักษะ  
ในการท างานมานาน ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหารก่อนผู้ที่รับราชการในระดับเดียวกันไม่กี่ปี 

- สนับสนุนการสร้างความผาสุกในการท างานทุกระดับช้ัน / ควรมีสวัสดิการให้แก่ข้าราชการให้เพียงพอ  
ในด้านความเป็นอยู่ต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

- ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร / การสร้างค่านิยมคงช่วยในเรื่องจิตส านึก 
นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต คงต้องท าทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน 

- การด าเนินงานท้ังการมาปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายทุกประเภท ต้องมีการตรวจสอบจากบุคคลภายใน
และภายนอกร่วมกัน / ควรมีการตรวจสอบเอกสารทุก 1 ปี / งบประมาณแผนงานโครงการควรมีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม 

- การแก้ปัญหาการทุจริตในทุกองค์กรของภาครัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องมีบทลงโทษที่เด็ดขาดรุนแรง 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

- หากการปฏิบัติงานลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ จะท าให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ / ให้ความเป็นธรรม 
ยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือ ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องอย่างเต็มที่  

- ความเท่าเทียมในการปฏิบัติงานระหว่าง ลูกจ้าง พนักงาน และข้าราชการ / ควรก าหนดหน้าที่ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ / ให้ความเป็นธรรม ยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องอย่างเต็มที่  

- การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้น / ควรก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพให้ชัดเจน / ควรหมุนเวียนการท างานให้หลากหลายงานเพื่อให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ในการท างาน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
ในการท างาน / เพิ่มและเน้นย้ าความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานว่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไร และต่อใคร  

- จัดการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการการปกครองให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรยากาศในการท างาน 
ได้ท างานเต็มที่มีความสุข / ควรเปิดช่องทางให้สามารถร้องเรียนผู้มีอ านาจขององค์กรในการบริหารส่วนต่าง ๆ โดยเป็นความลับ
และปลอดภัยให้มากกว่านี้ / ทบทวน พิจารณา ความเหมาะสมและระยะเวลาในการครองต าแหน่งของผู้บริหารให้มากกว่านี้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็นผู้ขอรับบริการ/ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นบุคคล/

นิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาขอรับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจ ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคหรือส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ในการก ากับดูแล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ านวน 885 คน โดยตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตัวเอง 
ผ่านทางระบบ ITAS จ านวน 485 คน และตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จากการสอบถามโดยคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA  
จ านวน 400 คน  มีข้อเสนอแนะจากการประเมินระดับการรับรู้ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ได้ ดังนี ้ 

- พัฒนาระบบไอทีให้สามารถส่งแบบงานทางออนไลน์ได้ / น าระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้น / อัพเดตระบบ
ออนไลน์ / เพิ่มช่องทางยื่นเอกสารออนไลน์ / การยื่นเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ควรอยู่ในระบบ E-Service  

- ปรับปรุงเรื่องค่าปรับมันแพงไป / ลดหย่อนภาษี / ปรับลดขั้นต่ าเรื่องสุราชุมชน / ลดหย่อนค่าปรับ 
- ปรับปรุงการด าเนินงานทีม่ีความล่าช้าให้รวดเร็วข้ึน เช่น การส่งตัวอย่าง การให้ข้อมูลการวิเคราะห์สินค้า

การด าเนินการด้านเอกสาร การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / การท างานที่รวดเร็ว เช่น การขอคืนภาษี ควรคืนให้รวดเร็ว 
อย่ามัวตรวจสอบแตะถ่วง ซื้อเวลาไปเรื่อยไป ภาษีถูกผิดควรเสนอแนะในสิ่งที่ถูกตามหลักการบัญชี 

- ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้รวดเร็ว / อยากให้ใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อาทิ 
Facebook  Line  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว / ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องการช าระภาษ ี
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าสามารถช าระได้ทีช่่องทางใดบ้าง 

- ควรมีการอัพเดตกฎหมายและข้อบังคับอยู่เสมอ / มีค าอธิบายช้ีแจ้งขั้นตอนการยื่นเอกสาร / มีค าอธิบาย
ช้ีแจ้งขั้นตอนการยื่นเอกสาร / ปรับปรุงกฎหมายเบียร์ ไวน์ ต่าง ๆ / ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับยาเส้นเพราะตอนนี้ท าให้ระบบเกี่ยวกับ
ธุรกิจการขายยาเส้นพังหมดแล้ว ประชาชนพ่อค้าเริ่มเดือดร้อนกันเป็นจ านวนมาก เพราะผู้ออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเส้นไม่รู้เรื่อง
เกี่ยวกับการเพาะปลูก การผลิต การขายยาเส้นเลย 

- กรมสรรพสามิตควรมีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ได้ตามระยะเวลา เปิดใจและท าความเข้าใจภาคธุรกิจ  
เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างราบรื่น / เปิดช่องทางให้ร้านขายสุราขนาดเล็กสามารถเปิดขายได้ / พัฒนาและสนับสนุน
ประชาชนในการท าธุรกิจให้มากขึ้น / ควรมีการช่วยเหลือเรื่องปัญหาต่าง ๆ มีมาตรการเข้าช่วยเหลือมีงบสนับสนุนและให้
เข้าถึงง่าย ไม่มีข้อจ ากัดตามความเหมาะสม 

- อยากให้กระบวนการทุกอย่างเป็นระบบออนไลน์ / น าดิจิทัลมาปรับใช้ให้มากขึ้น / ใช้ระบบออนไลน์ทุกส่วน / 
เปิดใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้น 

- อยากให้แสตมป์เป็นแบบสติกเกอร์ / ปรับปรุงราคาแสตมป์  
- อยากให้ใช้กฎเกณฑ์การจ่ายภาษีแบบเดิมคือวันที่15 ของเดือนถัดไป / ปรับขยายเวลาการยื่นแบบรายเดือน

ใหข้ยายถึงวันท่ี 20 / อยากให้มีการช าระภาษีแบบราย 6 เดือน หรือ ปีละ 1 ครั้ง / วิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตควรมีมาตรฐาน
และให้ความเป็นธรรมกับทุกสินค้าให้เท่าเทียมกัน / มีการแจ้งขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนพร้อมระยะเวลา เพื่อการติดตามงาน 

- งดเว้นการหมักและไม่ต้องซื้ออากรแสตมป์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) / อยากให้ผ่อนปรนการส่งเอกสารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / แนะน าควรลดภาษี
ในช่วงวิกฤตโควิค19 / อยากให้มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มข้ึน 

- เพิ่มการแจ้งเตือน ในการช าระค่าใบอนุญาต / ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้กับ
ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม / อบรมสัมมนาให้ความรู้กฎหมายที่อัพเดท แก่ผู้ประกอบการรายเล็ก 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบและการสื่อสารกับผู้มาติดต่อราชการให้เข้าถึงได้ง่าย มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน 
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6. ประเด็นส าคัญทีเ่ป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน  
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อ 4 พบว่า ตัวช้ีวัดที่มี

ผลคะแนนต่ ากว่า 90 คะแนน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาโดยเรง่ดว่น 
จ านวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้  

(1) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ (ผลประเมิน 79.92 คะแนน) 
- สร้างการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้

บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง  
- สร้างการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานให้บุคลากรของ

หน่วยงานได้รับทราบ  
 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ผลประเมนิ 81.56 คะแนน) 
- สร้างการรับรู้ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง  
- สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน

ได้รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนดไว้  
 

(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ผลประเมิน 83.44 คะแนน) 
- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบทั่วท้ัง

องค์กร  
- สร้างการรับรู้ภายในหน่วยงานว่าปัญหาการทุจริตที่เกดิขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
- ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน 

เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
- ส่งเสริมให้มีกระบวนการเฝ้าระวงัการทุจริตและตรวจสอบการทุจรติภายในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม  

 

(4) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ (ผลประเมิน 86.33 คะแนน) 
- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิตให้บุคลากร

ภายในหน่วยงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร 
- ก าหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม 

ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
- ส่งเสริมใหม้ีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าท่ีที่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  
- ส่งเสริมใหม้ีกระบวนการ/กลไกการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระดับคณุภาพของผลงานท่ีถูกต้อง  
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7. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประเด็นส าคัญอื่น ๆ ให้ดีขึ้น เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงานของกรมสรรพสามิต  

นอกจากประเด็นส าคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจ าเป็นต้องแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน ตามข้อ 6 แล้ว กรมสรรพสามติ
ควรพิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 มาใช้ประกอบการก าหนดมาตรการ/แนวทาง/วิธีการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงประเด็นส าคัญอื่น ๆ ให้ดีขึ้น 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต อาท ิ

 

ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที ่
- เสริมสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับความส าคัญของการปฏิบัติงาน/ให้บริการตาม

มาตรฐาน/ขั้นตอน/ระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกันทั้งผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกัน
เป็นการส่วนตัว 

- ก าหนดมาตรการที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

- พัฒนาบุคลากรโดย ปลูกฝังความคิด/ทัศนคติในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม   
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อม
รับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานใหม้ากขึ้น  

- สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย 
สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา  
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  
- ส่งเสริมมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่า หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ 

- พัฒนากลไก/กระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

- พัฒนากลไก/กระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง  

- พัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  

 

ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีการประชุม

ช้ีแจง ท าความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/หาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงาน  รวมถึงพัฒนากระบวนการในการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง และสร้างกระบวนการ
ในการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

– แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของกรมสรรพสามิตถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  
มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง  
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ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
- พัฒนาระบบ/กระบวนการก ากับดูแลทรัพย์สินของราชการ การตรวจสอบและติดตามการขอยืม-ขอคืน

ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงเพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกรมสรรพสามิตในการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

- เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง และเพิ่มมาตรการในการก ากับติดตาม กรณีทีม่ีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอก ซึ่งต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  

 

ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- สร้างการรับรู้ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่/ปัญหาการทุจริตอื่น  

การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนก าหนด
มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ปัญหาทุจริตอื่น ปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน 
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน  

- ส่งเสริมการรับรู้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง  ส่งเสริมให้มีการน าผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  เพิ่มมาตรการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบ 
การทุจริต  เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของกรมสรรพสามิต โดยต้องให้ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง  

- มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการ
ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต
อย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง  รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน

การให้บริการในการสร้างความเท่าเทียมกัน โดยพิจารณารูปแบบให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อของแต่ละหน่วยงาน  
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

โดยเน้นย้ าและท าความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานถึงความส าคัญของการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก เพื่อรักษาคุณภาพของการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

 

ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล/ช่องทาง 
การติดต่อสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
อย่างชัดเจนมากขึ้น  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  

- พัฒนากลไก/กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต สามารถรับรู้ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจ และประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน/
การให้บริการของกรมสรรพสามิตที่ชัดเจน 
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ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน 
- พัฒนากลไก/กระบวนการในการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของกรมสรรพสามิตให้ดีขึ้น  
- เพิ่มกลไก/กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การด าเนินงาน การให้บริการ รวมถงึการปรับปรงุ

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น 
- สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค  

ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ 
ให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

 

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
- ปรับปรุงข้อมูลที่แสดงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตอย่างสม่ าเสมอ 

รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง  
 

ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
- ปรับปรุงข้อมูลที่แสดงถึงการบริหารงานและการด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของ

กรมสรรพสามิตอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง  
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8. การก าหนดมาตรการ/แนวทางเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ของกรมสรรพสามิต 

8.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ตามข้อ 4 และการก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
และพัฒนาโดยเร่งด่วน ตามข้อ 6  จึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางที่กรมสรรพสามิตต้องด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ (ผลประเมิน 79.92 คะแนน) 
มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(1.1) สร้างการรบัรู้แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบ 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น จัดท าหนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรม
สรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง  

ส านักบริหาร 
การคลัง 

และรายได ้

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(1.2) เปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง 

- ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน เช่น จัดให้มีการประชุม 
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส านักบริหาร 
การคลัง 

และรายได ้

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(1.3) สร้างการรบัรู้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ
ของหน่วยงานใหบุ้คลากรของ
หน่วยงานได้รบัทราบ 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพสามิต และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง  ๆเช่น จัดท าหนังสือเวียน  
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรมให้ความรู้  จัดการประชุมชี้แจง  

ส านักบริหาร 
การคลัง 

และรายได ้

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

 

(2) ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ผลประเมนิ 81.56 คะแนน) 
มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(2.1) สร้างการรบัรู้ขั้นตอน 
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบตัิงาน
อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
น าไปปรับใช้ใหเ้หมาะสมกับ
หน่วยงานของตนเอง 

- จัดท าขั้นตอน/กระบวนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น จัดท า
หนังสือเวียน  เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 

ส านักบริหาร 
การคลัง 

และรายได ้

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
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มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(2.2) สร้างการรบัรูแ้นวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ินของ
ทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้
รับทราบและสามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่
ก าหนดไว ้

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์แนวปฏบิัติเกีย่วกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จัดท าหนังสือเวยีน เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต 

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรมให้ความรู้  จัดการประชุมชี้แจง 

ส านักบริหาร 
การคลัง 

และรายได ้

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

 

(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ผลประเมิน 83.44 คะแนน) 
มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(3.1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตใหแ้ก่บุคลากรของ
หน่วยงานได้รบัทราบทั่วทั้ง
องค์กร 

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ขั้นตอนแสดงกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนประเภทต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เช่น จัดท าหนังสือเวียนเว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต 

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง   

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(3.2) สร้างการรบัรู้ภายใน
หน่วยงานว่าปัญหาการทุจรติที่
เกิดขึ้นได้รบัการแก้ไขอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแก้ไขปัญหา
การทุจริตภายในหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จัดท าหนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต 

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้  จัดการ
ประชุมชี้แจง 

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(3.3) ส่งเสริมให้มีการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรบัปรุงการท างาน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และส่งเสริม
ให้หน่วยงานภายในน าไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกัน
การทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น จัดท าหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต 

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรม/จดัการประชุมชีแ้จง  

ส านักบริหาร 
การคลัง 

และรายได ้

/ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(3.4) ส่งเสริมให้มีกระบวนการ
เฝ้าระวังการทุจริตและตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงานที่
เป็นรูปธรรม 

- จัดท ามาตรการ/แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการป้องกัน
การทุจริต และจัดให้มีระบบ/กระบวนการติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมการทุจริตที่ชัดเจนและเปิดเผย และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น จัดท าหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง   

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
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(4) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ (ผลประเมิน 86.33 คะแนน) 
มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

(4.1) สร้างการรบัรู้เกี่ยวกบั
นโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรมสรรพสามติให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย/แผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรของหน่วยงาน
รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดท าหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(4.2) ก าหนดแนวทาง/วิธีการ 
เพื่อลดการใชดุ้ลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือก
บุคลากรให้เข้ารบัการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

- ก าหนดแนวทาง/วิธีการ/เงื่อนไขการพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
อาจใช้กลไกโดยจัดให้มีคณะท างานของแต่ละหน่วยงาน
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
รวมถึงเหตุผลความจ าเป็น อย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และ
ครอบคลุมทุกต าแหน่งเท่าเทียมกัน  

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในน าไป
ปรับใช้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดท าหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขในการ
ขอรับทุนการศึกษาของกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(4.3) ส่งเสริมให้มีการ
มอบหมายงานตามต าแหน่ง
หน้าที่ที่เหมาะสมจาก
ผู้บังคับบัญชาอยา่งเป็นธรรม 

- ก าหนดแนวทางการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/
ผู้รับผิดชอบ ที่มีความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับ
ต าแหน่งหน้าที่ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ  ที่จ าเป็น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในน าไปปรับใช้  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดประชุมชี้แจง  

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(4.4) ส่งเสริมให้มีกระบวนการ/
กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานที่
ถูกต้อง 

- ก าหนดแนวทาง/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกประเภทให้สอดคล้องหน้าที่/งานที่ได้รับ
มอบหมาย และระดับคุณภาพของผลงาน  รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดท าหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต 

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น สร้างการรับรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดประชุมชี้แจง 

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล 
การด าเนินการ  

ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
- ช่องทางการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรกรมสรรพสามิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ เช่น จัดท าหนังสือเวียน  เว็บไซต์หลัก

กรมสรรพสามิต  เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต   
- การสร้างการรับรู้ท้ังองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้ Google form ในการจัดท าแบบสอบถาม 

เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง  จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
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8.2 แนวทางการก ากับติดตามและการรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(1) แนวทางการก ากับติดตาม 
- ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้  ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้อ านวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน และเลขานุการกรม ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของมาตรการเร่งด่วนที่
ก าหนด ตามตารางในข้อ 8.1 (1) – (4)  

- ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานในการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ ของหน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ ตามข้อ 8.1 (1) – (4) 

 

(2) การรายงานผลการด าเนินการ 
- ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามมาตรการฯ ในข้อ 8 .1 (1) – (4) รายงานผลการด าเนินการ ณ 

วันสิ้นปีงบประมาณ (กันยายน 2565) โดยให้รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน 2565 
 
 


