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1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1.1 ผลการประเมิน ITA จำแนกตามเคร่ืองมือการประเมิน 

กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิตมีระดับคะแนน 
การประเมิน ITA ในภาพรวมเท่ากับ 93.06 คะแนน และมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ “ระดับ A” (ช่วงคะแนน 85 – 
94.99) ถือได้ว่ากรมสรรพสามิตมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “ระดับสูงมาก” จากระดับคะแนนการประเมิน ITA ข้างต้น 
สามารถจำแนกผลคะแนนตามเครื่องมือการประเมินได้ ดังนี ้

เคร่ืองมือท่ี 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก ่

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลประเมิน 

1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 90.76 คะแนน 

2 การใช้งบประมาณ 79.92 คะแนน 

3 การใช้อำนาจ 86.33 คะแนน 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 81.56 คะแนน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.44 คะแนน 

 
เคร่ืองมือท่ี 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลประเมิน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.39 คะแนน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.17 คะแนน 

8 การปรับปรุงการทำงาน 90.81 คะแนน 

 
เคร่ืองมือท่ี 3  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลประเมิน 

9 การเปิดเผยข้อมลู 100 คะแนน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 คะแนน 
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1.2 ผลการประเมิน ITA จำแนกตามผลคะแนน 
อย่างไรก็ดี เมื่อนำตัวช้ีวัดตามเครื่องมือการประเมินข้างต้นมาจัดกลุ่มจำแนกตามผลคะแนนสามารถจำแนกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนมากกว่า 95 คะแนน  มีจำนวน 2 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

เคร่ืองมือการประเมิน ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(OIT) 

9 การเปิดเผยข้อมลู 100.00 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

 
(2) ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนระหว่าง 90 - 95 คะแนน  มีจำนวน 4 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

เคร่ืองมือการประเมิน ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 94.39 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 92.17 

8 การปรับปรุงการทำงาน 90.81 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 90.76 

 
(3) ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนระหว่าง 85 – 89.99 คะแนน  มีจำนวน 1 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

เคร่ืองมือการประเมิน ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

3 การใช้อำนาจ 86.33 

 
(4) ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน  มีจำนวน 3 ตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

เคร่ืองมือการประเมิน ตัวชี้วัดที ่ ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

แบบวัดการรับรู ้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 83.44 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 81.56 

2 การใช้งบประมาณ 79.92 

 
ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของตัวชี้วัดข้างต้น ปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. วิเคราะหข์้อมูลจากผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
จากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้างต้น สามารถสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ของแต่ละตัวชี้วัด 

ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน/ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือควรพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้  
2.1 ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า 95 คะแนน) จำนวน 2 ตัวช้ีวดั เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

ประกอบด้วย  
 

ลำดับที ่ ตัวชี้วดั ผลการวิเคราะห ์

1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

มีผลประเมินเท่ากับ 100 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดง 
ให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารงาน/การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

2 ตัวชี้วดัที่ 10 การป้องกันการทุจรติ  
มีผลประเมินเทา่กับ 100 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 

 

2.2 ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็งและควรพัฒนา/ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนระหว่าง 90 – 95 คะแนน) จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 
เรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย 

ลำดับที ่ ตัวชี้วดั ผลการวิเคราะห ์

1 ตัวชี้วดัที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  
มีผลประเมินเทา่กับ 94.39 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน โดยผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต มีความเชื ่อมั ่นในคุณภาพ  การ
ดำเนินงานของหน่วยงานว่า มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
และเป็นไปตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่กำหนด รวมถึง
มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  นอกจากนี้ มี
การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ไม่พบการเรียกรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรเน้นย้ำและทำความเข้าใจกับบุคลากรของ
หน่วยงานถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก เพื่อรักษา
คุณภาพของการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

2 ตัวชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
มีผลประเมินเทา่กับ 92.17 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิตรับรู้ช่องทางการรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และช่องทางร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตมีการเผยแพร่ข้อมูลผลงานหรือข้อมูล
การดำเนินงานตามภารกิจที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนพอสมควร และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน รวมทั้งมีการชี้แจงและ
ตอบคำถามเมื ่อมีข้อกังวลสงสัยเกี ่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนพอสมควร   
อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต 
สามารถรับรู้ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ และประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน/การให้บริการของกรมสรรพสามิตที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมูล/ช่องทางการติดต่อสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น 
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ลำดับที ่ ตัวชี้วดั ผลการวิเคราะห ์

3 ตัวชี้วดัที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  
มีผลประเมินเทา่กับ 90.81 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงการปรับปรุงการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อให้การดำเนินงาน/การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น  หน่วยงานที่ให้บริการมกีาร
ปรับปรุงวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบ้ริการของหน่วยงานให้
มากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/วิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นและมีความโปร่งใสมากขึ้น 

4 ตัวชี้วดัที่ 1 การปฏบิัติหนา้ที่  
มีผลประเมินเทา่กับ 90.76 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรไม่มีพฤติกรรม 
เรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงไมม่ี
พฤติกรรมการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ นอกเหนือจาก
การรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ดี มีประเด็น 
ที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรของหน่วยงาน
โดยให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไป
หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อยา่ง
เคร่งครัด ด้วยความเท่าเทียมกัน  นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน/
ให้บริการตามหลักธรรมภิบาล/มาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการ
ฝึกอบรม/การสัมมนา/กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่  
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และ 
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 

 

2.3 ตัวชี้วัดที่มีจุดอ่อน/ข้อบกพร่องและต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน) 
จำนวน 4 ตัวช้ีวัด เรียงตามลำดับคะแนนจากน้อยไปหามาก ประกอบด้วย 

ลำดับที ่ ตัวชี้วดั ผลการวิเคราะห ์

1 ตัวชี้วดัที่ 3 การใช้อำนาจ  
มีผลประเมินเทา่กับ 86.33 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงการใช้อำนาจ โดยบุคลากรกรมสรรพสามิต 
มีความเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาของตนเองต่อการไม่ใช้อำนาจสั่งการให้ทำในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอสมควร อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรสร้างเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานว่ามีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ  โดยการกำหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อลดการใชดุ้ลพินิจของผู้บังคับบญัชา
ในการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาควร
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ/ตำแหน่ง/หน้าที ่/งานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ี  
ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานสอบถามในประเด็น/ข้อสงสัย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 
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ลำดับที ่ ตัวชี้วดั ผลการวิเคราะห ์

2 ตัวชี้วดัที่ 5 การแก้ไขปญัหาการทุจรติ  
มีผลประเมินเทา่กับ 83.44 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยผู้บริหารสูงสุด
ของกรมสรรพสามิตให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายหรือ
มาตรการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นรูปธรรม  อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตต้องสร้างความมั่นใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงานว่า สามารถร้องเรียน ส่งหลักฐานได้อย่าง
สะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา มีความ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนการทุจริต  ควรมีกระบวนการเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม  ควรประเมินประสิทธิภาพการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานและนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ  
ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การทุจริตของหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากน้ี 
ควรสร้างการรับรู้ภายในกรมสรรพสามิตว่า ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

3 ตัวชี้วดัที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
มีผลประเมินเทา่กับ 81.56 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยบุคลากรของ
กรมสรรพสามิตส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 
ไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้คนอื่น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กรมสรรพสามิต ไม่มีพฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต 
ให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดี มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยกรมสรรพสามิตควรสร้างการรับรู้
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงควรจัดทำ
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสะดวก
ต่อผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด และเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต
ดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานของกรมสรรพสามิตรับทราบและสามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงาน
ได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ ควรมีกระบวนการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของกรมสรรพสามิตที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากการตรวจนับ
พัสดุครุภัณฑ์ประจำปี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือกลุ่มพวกพ้อง 

4 ตัวชี้วดัที่ 2 การใช้งบประมาณ  
มีผลประเมินเทา่กับ 79.92 คะแนน 

กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาและปรับปรุงการใช้งบประมาณ โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานที่คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
พอสมควร  สำหรับการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น  ค่าล่วงเวลา 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง มีการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ดีพอสมควร  
อย่างไรก็ด ี มีประเด็นที ่ต ้องพัฒนาให้ดีข ึ ้น โดยสร้างการรับ รู ้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
โดยการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง และไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้  นอกจากนี้ กรมสรรพสามิตควรสร้างการรับรู้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 
 



4 

3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรมสรรพสามิตพิจารณาแล้วเห็นว่า ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 90 คะแนน ตามข้อ 2.3 เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน จึงได้กำหนด

มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้
 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (79.92 คะแนน) 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การกำกับติดตาม 

(1.1) สร้างการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รบัทราบ 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานความก้าวหน้า
ในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จัดทำหนังสือเวียน เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(1.2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

- ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เช่น จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตาม 
ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(1.3) สร้างการรับรู้ข้อมลูที่เกีย่วข้องกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื้อจดัจ้างและการตรวจรบัพัสดุของ 
กรมสรรพสามิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน  
เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรมให้ความรู้  จัดการประชุมช้ีแจง 
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(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (81.56 คะแนน) 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การกำกับติดตาม 

(2.1) สร้างการรับรู้ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏบิัติงานอย่างถูกต้อง 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง 

- จัดทำขั้นตอน/กระบวนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน  
เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง เป็นตน้ 

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(2.2) สร้างการรับรู้แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้
ทรัพยส์ินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดไว ้

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรมให้ความรู้  จัดการประชุมช้ีแจง 
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(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (83.44 คะแนน) 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การกำกับติดตาม 

(3.1) สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงานได้รับ
ทราบทั่วทั้งองค์กร 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ขั้นตอนแสดงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนประเภท
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน  เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 

สำนักงาน 
เลขานุการกรม 

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(3.2) สร้างการรับรู้ภายในหนว่ยงานว่าปัญหาการทุจริต
ที่เกิดขึ้นไดร้ับการแกไ้ขอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกีย่วกับแก้ไขปัญหาการทุจรติภายในหน่วยงาน ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้  จัดการ
ประชุมชี้แจง 

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(3.3) ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของ 
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน และส่งเสรมิให้หน่วยงานภายในนำไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน  เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามติ  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรม/จัดการประชุมช้ีแจง 

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

/ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
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(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (83.44 คะแนน) 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การกำกับติดตาม 

(3.4) ส่งเสริมให้มีกระบวนการเฝ้าระวังการทุจรติ
และตรวจสอบการทุจรติภายในหน่วยงานท่ีเป็น
รูปธรรม 

- จัดทำมาตรการ/แนวปฏิบัตเิพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจรติ และจัดใหม้ีระบบ/
กระบวนการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตที่ชัดเจนและเปิดเผย และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน  เว็บไซต์หลัก
กรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 
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(4) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (86.33 คะแนน) 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การกำกับติดตาม 

(4.1) สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลของกรมสรรพสามติ
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบท่ัวท้ังองค์กร 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์นโยบาย/แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้
บุคลากรของหน่วยงานรับทราบผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน  
เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(4.2) กำหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชา ในการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุ้นการศึกษา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

- กำหนดแนวทาง/วิธีการ/เง่ือนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน อาจใช้กลไกโดยจัดให้มีคณะทำงานของแต่ละหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรที่มคีุณสมบตัิตามที่กำหนด รวมถึงเหตผุลความจำเป็น อย่างเป็นธรรม 
ทั่วถึง และครอบคลมุทุกตำแหน่งเท่าเทียมกัน  

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้หน่วยงานภายในนำไปปรับใช้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จัดทำหนังสือเวียน  เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/
วิธีการ/เงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาของกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดการประชุมชี้แจง 
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(4) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (86.33 คะแนน) 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธกีารปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทาง 

การกำกับติดตาม 

(4.3) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่ง
หน้าท่ีที่เหมาะสมจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 

- กำหนดแนวทางการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ที่มีความชัดเจน 
เป็นธรรม สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในนำไปปรับใช้  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดประชุมช้ีแจง 

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลการดำเนินการ 
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 

(4.4) ส่งเสริมให้มีกระบวนการ/กลไกการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามระดับคณุภาพของผลงานท่ี
ถูกต้อง 

- กำหนดแนวทาง/วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทให้
สอดคล้องหน้าที่/งานที่ได้รับมอบหมาย และระดับคุณภาพของผลงาน  รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จัดประชุมช้ีแจง 
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4. แนวทางการกำกับติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(1) แนวทางการกำกับติดตาม 
- กรมสรรพสามิตได้มอบหมายให้หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ ตามตารางในข้อ 3 ดำเนินการขับเคลื ่อนมาตรการ/แนวทาง 

เพื ่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งเผยแพร่มาตรการ/แนวทาง
ในการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิตและช่องทางอื ่น ๆ  
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0620/8868 – 8870  
ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2565) 

- ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้  ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และเลขานุการกรม กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของมาตรการเร่งด่วนท่ีกำหนด  

- ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานในการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ที่กำหนด ตามตารางในข้อ 3 
 

(2) การรายงานผลการดำเนินการ 
- ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการฯ และรายงานผลการดำเนินการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(กันยายน 2565) โดยให้รายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ในเดือนเมษายน 2565 
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5. มาตรการ/แนวทาง/วิธีการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงประเด็นสำคัญอื่น ๆ ให้ดีขึ้น เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต 
นอกจากประเด็นสำคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจำเป็นต้องแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วนแล้ว กรมสรรพสามิตได้พิจารณาข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 และข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA ของผู้ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการกำหนดมาตรการ/แนวทาง/วิธีการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงประเด็นสำคัญอื่น ๆ ให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต อาทิ 
 

ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทาง/วิธีการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงประเด็นสำคัญอื่น ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 1   
การปฏิบัติหน้าที่ 

- เสริมสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติงาน/ให้บริการตามมาตรฐาน/ขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันท้ังผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 

- กำหนดมาตรการที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
- พัฒนาบุคลากรโดย ปลูกฝังความคิด/ทัศนคติในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จ

ของงาน การให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานให้มากขึ้น  
- สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้

ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

ตัวชี้วัดที่ 2   
การใช้งบประมาณ 
 

- ส่งเสริมมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ ความคุ้มค่า 
หรือประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ การสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียนเกี่ยวกับ
การใช้งบประมาณ 

- พัฒนากลไก/กระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  

- พัฒนากลไก/กระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
รายใดรายหนึ่ง  

- พัฒนากระบวนการสร้างการรับรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสรรพสามิตในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ การจัดซื้ อจัดจา้ง
หรือจัดหาพัสดุ  
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ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทาง/วิธีการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงประเด็นสำคัญอื่น ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 3   
การใช้อำนาจ 
 

- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น/หาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  รวมถึงพัฒนากระบวนการในการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง และสร้างกระบวนการในการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงาน เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดให้มีช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

– แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของกรมสรรพสามิตถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง  

ตัวชี้วัดที่ 4   
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

- พัฒนาระบบ/กระบวนการกำกับดูแลทรัพย์สินของราชการ การตรวจสอบและติดตามการขอยืม-ขอคืนทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงเพิ่มการอำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับข้ันตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกรมสรรพสามิตในการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

- เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง และเพิ่มมาตรการ 
ในการกำกับติดตาม กรณีที่มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรในหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอก ซึ่งต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  

ตัวชี้วัดที่ 5   
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

- สร้างการรับรู้ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่/ปัญหาการทุจริตอื่นการติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/แก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ/ปัญหาทุจริตอื่น ปกป้อง
ผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน  

- ส่งเสริมการรับรู้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างจริงจัง  ส่งเสริมให้มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวนิัย
อย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต  เพิ่มความตระหนักของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของกรมสรรพสามิต โดยต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  

- มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกัน
และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบ
การทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 
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ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทาง/วิธีการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงประเด็นสำคัญอื่น ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 6   
คุณภาพการดำเนินงาน 
 

- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ  อย่างทั่วถึง  รวมทั้งพัฒนามาตรฐานการให้บริการในการสร้างความเท่าเทียมกัน โดยพิจารณา
รูปแบบให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อของแต่ละหน่วยงาน  

- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นย้ำและทำความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงาน
ถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7   
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้
โดยสะดวก  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล/ช่องทางการติดต่อสอบถามหรือรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น  ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน  

- พัฒนากลไก/กระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต สามารถรับรู้ข้อมูลการ
ดำเนินงานตามภารกิจ และประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/การให้บริการของกรมสรรพสามิตที่ชัดเจน 

ตัวชี้วัดที่ 8   
การปรับปรุงการทำงาน 
 

- พัฒนากลไก/กระบวนการในการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของกรมสรรพสามิตให้ดีขึ้น  

- เพิ่มกลไก/กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การให้บริการ รวมถึงการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น 

- สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก 

ตัวชี้วัดที่ 9   
การเปิดเผยข้อมูล 

- ปรับปรุงข้อมูลที่แสดงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิตอย่าง
ต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัดที่ 10   
การป้องกันการทุจริต 

- ปรับปรุงข้อมูลที่แสดงถึงการบริหารงานและการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิตอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์
กรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง 

 


