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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมสรรพสามิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
1. ความเป็นมา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก”  
ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ได้อย่างเหมาะสม ได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน
ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  มีการประกาศขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน  รวมถึงการให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยง
หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้ง
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  
ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในส่วนราชการระดับกรมที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดในการขับเคลื่อน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) 

 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  ท าให้เกณฑ์การประเมิน ITA มีเนื้อหา
ครอบคลุมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะที่เป็นการทุจริตทางตรง
และการทุจริตทางอ้อม  รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้   
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การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดแหล่งข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินไว้ ดังนี้ 

 

ล าดับที ่ แหล่งข้อมลู เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   

หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ 
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึง
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ มาเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)   
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมนิระดับการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง  
ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัตหิน้าท่ี 
ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ 
ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  และ 
ตัวช้ีวัดการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   
หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีเคยมารบั
บริการหรือมาตดิต่อตามภารกิจ 
ของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต ่
ในปี พ.ศ. 2562 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมนิระดับการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน 
ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ ตวัช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบ
การท างาน 

3 การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 
ต่อสาธารณชน โดยการแสดงข้อมลู 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency : OIT)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมนิระดับการเปดิเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ 
ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด ได้แก ่ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมลู และ
ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจรติ 

 
นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลควบคู่กับระดับผลการประเมิน 

(Rating Score) ออกเป็น 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 

 
 
 



 

- 3 - 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม ส่งผลให้กรมสรรพสามิตมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่สูงขึ้นโดยล าดับ ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสรรพสามิตมีระดับคะแนนการประเมินในภาพรวมเท่ากับ 91.91 คะแนน 
และมีระดับผลการประเมิน (Rating Score) อยู่ที่ “ระดับ A” (ช่วงคะแนน 85 – 94.99) ถือได้ว่ากรมสรรพสามิต
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน “ระดับสูงมาก”  
 

การประเมินในภาพรวม 

- ระดับคะแนน ITA ของกรมสรรพสามิต (คะแนน) 91.91 

- ระดับผลการประเมิน (ช่วงคะแนน 85 – 94.99) A 

- อันดับผลคะแนนของกรมสรรพสามิต เมื่อเทียบกับส่วนราชการระดับกรม 
หรือเทียบเท่าที่เข้ารับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 144 หน่วยงาน 

16 

- อันดับผลคะแนนของกรมสรรพสามิต  เมื่อเทียบกับส่วนราชการระดับกรม 
หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงการคลังที่เข้ารับการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 9 หน่วยงาน 

2 
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ตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนมากกว่า 90 คะแนน มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

1 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 

2 การป้องกันการทุจริต 100.00 

3 คุณภาพการด าเนินงาน 91.32 

4 การปฏิบัติหน้าที่ 91.22 
 

ตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ล าดับที่ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

1 การใช้งบประมาณ 80.54 

2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 81.75 
 

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน 

 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) คะแนนประเมนิ 

i1 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 87.16 

i2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกบัผู้มาตดิต่อด้วยความเท่าเทียมกนั 82.85 

i3 บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความส าเร็จของงานให้ความส าคัญ
กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดหากความผิดพลาดเกดิจากตนเอง 

85.72 

i4 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ จากผู้มาติดต่อ  
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนมุัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

97.19 

i5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคญั บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ  เงิน ทรัพย์สิน  
ประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา 

96.18 

i6 บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน ๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มกีารตอบแทนในอนาคต 

98.19 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 61.47 

i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยค านงึถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ั้งไว้ 

82.46 

i9 หน่วยงานของท่านไม่ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 90.56 
i10 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเบกิจ่ายที่เป็นเท็จ 91.77 
i11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
85.33 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน) คะแนนประเมนิ 
i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

ด้วยการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียน 
71.66 

i13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ทา่นอย่างเป็นธรรม 83.18 
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 80.73 
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ 

การให้ทุนการศึกษาอย่างเปน็ธรรม 
79.32 

i16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของผู้บังคบับัญชา 94.18 

i17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน ไม่มีการสั่งการให้ท่านท าในสิ่งทีไ่ม่ถูกต้องหรือ 
มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 

95.99 

i18 การบริหารงานบุคคลไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง  
ไม่เอ้ือประโยชนต์่อกลุ่มหรือพวกพ้อง 

86.64 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่เอาทรัพย์สินของราชการไปเปน็ของส่วนตัว 
หรือน าให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

91.18 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัตงิานมีความสะดวก 68.18 
i21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน

มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 
82.76 

i22 บุคลากรภายนอกไม่มีการน าทรพัย์สินของราชการไปใช้โดยไม่มกีารขออนุญาต 
อย่างถูกต้อง 

93.57 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สนิของราชการที่ถูกต้อง 73.47 

i24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดแูลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิของราชการ  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

81.33 

i25 ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจริต 87.56 

i26 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย/มาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมี
การจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน 

95.15 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานไดร้ับการแก้ไข 82.73 

i28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย 84.26 
i29 หน่วยงานของมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก 

ไปปรบัปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 
81.93 

i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทจุริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและ 
ส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มัน่ใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

78.37 

 คะแนนเฉลี่ย 85.04 

จากตารางผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีคะแนนเฉลี่ย 85.04 คะแนน 
และมีประเด็นการประเมินที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 15 ข้อ 
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แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ข้อ ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) คะแนนประเมนิ 

E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 89.64 

E2 เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน/ให้บริการกับผู้มาตดิต่ออย่างเท่าเทียมกัน 89.64 

E3 เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน/ให้บริการอยา่งตรงไปตรงมา ไม่ปดิบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล  

89.80 

E4 ท่านไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 

99.55 

E5 หน่วยงานที่ติดต่อมีการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  88.00 

E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลากหลายช่องทาง 82.40 

E7 หน่วยงานมีการเผยแพรผ่ลงานหรอืข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 80.12 

E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคดิเห็นเกีย่วกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 95.45 

E9 หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ได้อย่างชัดเจน  

86.46 

E10 หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อรอ้งเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 93.64 

E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหด้ีขึ้น  84.25 

E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 83.02 

E13 หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

96.36 

E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมสี่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ/การให้บริการไดด้ีขึ้น 

77.72 

E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนนิงาน/การให้บริการให้มีความโปรง่ใสมากขึ้น 83.79 

คะแนนเฉลี่ย 87.99 
 

จากตารางผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีคะแนนเฉลี่ย 87.99 คะแนน  
และมีประเด็นการประเมินที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน จ านวน 6 ข้อ  
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

ข้อ ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คะแนนประเมนิ 

O1 โครงสร้าง  100.00 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 

O3 อ านาจหน้าที ่ 100.00 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 100.00 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 

O8 Q&A 100.00 

O9 Social Network 100.00 

O10 แผนการด าเนินงานประจ าป ี 100.00 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100.00 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 100.00 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 

O17 E-Service 100.00 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100.00 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 100.00 

O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง หรือแผนการจัดหาพสัดุ 100.00 

O22 ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 100.00 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพัสดรุายเดือน 100.00 

O24 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ี 100.00 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 100.00 

O29 แนวปฏิบตัิการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริต 100.00 

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตประจ าปี 100.00 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 100.00 
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ข้อ ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คะแนนประเมนิ 

O34 เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 100.00 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 100.00 

O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าป ี 100.00 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต 100.00 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าป ี 100.00 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 100.00 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 100.00 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 100.00 

O43 มาตรการให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีมีสว่นร่วม 100.00 

O44 มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 100.00 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 100.00 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 100.00 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 100.00 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 100.00 

คะแนนเฉลี่ย 100.00 
 

จากตารางผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน และไม่มี
ประเด็นการประเมินที่ได้คะแนนต่ ากว่า 85 คะแนน  

 
การค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนักของกรมสรรพสามิต 

 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ยที่ได้รับ คะแนนถ่วงน้ าหนัก 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

(IIT) 
30 85.04 25.51 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

30 87.99 26.40 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

40 100.00 40.00 

คะแนนรวม 91.91 
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3. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน 
3.1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนเฉลี่ย 85.04 คะแนน  
อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่า 

- บุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่โปร่งใส และการมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน  โดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล  

- ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน 
หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต   

- การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหา
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือประโยชน์ของพวกพ้องน้อยมาก โดยกระบวนการจัดท างบประมาณ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์  

- ผู้บริหารในองค์การเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งท าให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึง
สามารถสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ   
 

3.2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนเฉลี่ย 87.99 คะแนน 

อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่า 
- ประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า

ยึดหลักตามมาตรฐาน โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ  

- ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร ชี้ ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี  
โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลายแก่สาธารณชน รวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

- มีความพยายามปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ 
โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการท างานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส  

- เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น   
ทั้งนี้ หากหน่วยงานสามารถสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานที่โปร่งใสแก่ประชาชนและ

ผู้รับบริการในวงกว้าง และวางแผนการด าเนินงานในส่วนที่ยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการ
ท างานที่มีคุณภาพ น่าจะท าให้หน่วยงานสามารถยกระดับตนเองสู่ระดับยอดเยี่ยมได้ในอนาคตอันใกล้ 

 

3.3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนน อยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ก าหนด ซึ่งแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ท าให้โดยภาพรวมแล้ว 
หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ 
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4. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ 
4.1 ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

- ควรจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดอย่างสม่ าเสมอ  
- การจัดสรรบุคคลกรระดับหัวหน้างานที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ต่อการท างานและบริหารงาน 

และมีความเป็นกลางต่อลูกน้องทุกคน เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีความสุข  และการแต่งตั้งระดับหัวหน้างาน 
(ช านาญการพิเศษข้ึนไป) สามารถตรวจสอบได้ และโปร่งใส มากยิ่งข้ึนด้วย  

- การสอบเลื่อนระดับ ควรมีการเรียงล าดับคะแนนให้เกิดความโปร่งใส    
- การโยกย้าย ควรมีการจัดเรียงล าดับตามค าร้องของผู้ประสงค์จะย้าย รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล

ในต าแหน่งที่ว่างให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
- ควรมีการเพ่ิมเงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้าง (ส าหรับพนักงาน,ลูกจ้างฯ)  
- ควรมีรางวัลส าหรับผู้ที่ท าคุณงามความดีเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น การมอบ

ใบประกาศเกียรติคุณในความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน  
- ควรมีเงินพิเศษประจ าปีตามระดับชั้น รวมถึงมีการดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ นอกเหนือจาก

ค่ารักษาพยาบาล เช่น มีบริการรถรับ-ส่ง/มีบริการด้านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า/มีร้านสวัสดิการ/มีบริการอาหาร
กลางวันฟรี 

- ในการของบประมาณควรมีการแจ้งวาระการประชุม/รายงานการประชุมให้ทุกส านักทราบ 
เพ่ือจะได้มีการตรวจสอบหรือรับทราบทั่วถึงทุกส านัก 

- ควรมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการด าเนินงาน 
 

4.2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
- เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัว ในการถามตอบ ได้ข้อมูลที่ชัดเจน  
ปฏิบัติติงานได้ตามที่คาดหมาย  ได้รับความร่วมมือและ
ค าแนะน าดีมาก 

- เจ้าหน้าท่ีทุกท่านพร้อมท่ีจะให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการ 

- เจ้าหน้าท่ีมีทั้งความรู้และความใส่ใจในการให้ความรู้และ
ดูแลให้ค าปรึกษากับนิติบลุคลทีด่แูลเป็นอย่างยิ่ง ขอช่ืนชม
เป็นอย่างมาก 

- เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติหนา้ทีไ่ดเ้ตม็ศักยภาพตามที่กรมสรรพสามติ
มอบหมายให้ปฏิบัติ ให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ สามารถ
น าไปด าเนินงานไดส้ะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุกการณ์ 

- ภาพโดยรวมของกรมสรรพสามติ มีความเป็นธรรมและ
โปร่งใส 

- มีการบริการทีด่ีแล้วอยากใหร้ักษาการบริการดี ๆ และ
อยากให้รักษาคุณภาพต่อไป 

- เห็นด้วยกับการจดัให้มกีารหมุนเวยีนเจ้าหน้าทีม่าปฏิบัติงาน 
เพราะเป็นการช่วยป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจรติได้โดยง่าย- 
ทุกกระบวนการต้องสามารถทวนสอบ สอบกลับได ้

- ควรมีการตรวจสอบใหล้ะเอยีดทกุข้ันตอน 

- ควรใช้โปรแกรมในการยื่นแบบ เหมือนสรรพากร 

- ควรจัดเวที หรือ ช่องทางที่ให้ความรู้กับผูป้ระกอบการ 
ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องภาษสีรรพสามิตใหม้ากขึ้น เพื่อให้
ทุกคนได้รับทราบ กฎหมาย ขั้นตอน และเวลา ในการ
ด าเนินการ เพื่อลดข้อผดิพลาดที่จะเกิดขึ้น อันจะน าไปสู่การ
กระท าทุจรติของผู้ให้บริการได้ 

- อยากให้มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต มาปรับใช้กับระบบการ
จ่ายเงินภาษี ให้เทียบเท่ากับระบบของการจ่ายภาษีของ 
กรมสรรพกร 

- อยากให้เพิ่มขั้นตอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้นกว่านี้ และ 
อยากให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายที่ออกมา บางครั้ง
สอบถามเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ค าตอบกับผู้ติดต่อได้อย่าง
ชัดเจน ก่อนท่ีจะมีกฎหมายใหม่ออกมา อยากให้เจ้าหน้าท่ี
ของสรรพสามิตได้รับการอบรมใหค้วามรู้ที่ชัดเจน เพื่อจะได้
ให้ค าแนะน าและตอบค าถามให้กับทางผู้ติดต่อไดด้ียิ่งขึ้น 

- ควรมีกรอบเวลาที่แน่นอนในแต่ละงาน ควรมีคู่มือประชาชน
ในการท างาน 

- อยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อกฎหมาย 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

- เนื่องจากทางกรมสรรพสามติมีการน าระบบออนไลนม์าใช้
ในการยื่นแบบต่าง ๆ รวมทั้งการช าระภาษดี้วย แตร่ะบบ
บางระบบยังไม่เป็นออนไลน์ 100% เช่นการยื่นขอยกเว้น
ภาษีสามารถขอเลขรับออนไลน์ได ้แต่เอกสารที่จะส่งเพื่อขอ
ยกเว้นยังต้องไปส่งท่ีสรรพสามติพื้นท่ี แต่โดยรวมถือว่ามี
ความรวดเร็ว สะดวก คล่องตัวในการใช้ระบบออนไลน์ และ
เจ้าหน้าท่ีทั้งกรมสรรพสามติและสรรพสามิตพื้นที่ ให้ความ
ช่วยเหลือดีมาก ถ้าติดประเด็นที่ท่ีซับซ้อนหลายฝ่ายก็จะรับ
ไปหาความตอบมาให ้

- ต้องการทราบแต่ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการกี่วัน และ 
มีวันท่ีแน่นอนในการทราบผลอนุมตัิ เพื่อวางแผนการท างาน
ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพสามิต 
 

- เนื่องจากบริษัทมีโอกาส าคัญใช้บริการส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่ หลายพื้นที่ บางครั้งแต่ละพื้นที่มีข้อก าหนด แนวปฏิบัติ
ที่ไม่เหมือนกัน ท าให้บางครั้งบริษทัเกิดความสับสนว่าควร
ปฏิบัติเช่นไร  หากมีช่องทางการสือ่สารที่บริษัทสามารถ 
ขอค าปรึกษากรณีมีเหตุการณ์ที่เกีย่วเนื่องกับหลายพื้นที ่
ก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

- อยากให้หน่วยงานราชการเป็น One stop service 
สามารถเชื่อมโยงข้อมลูได้ทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงระบบข้อมูลไดร้วดเร็ว สะดวกและดียิ่งขึ้น โดยผ่าน
ช่องทาง online เพื่อช่วยลดการท างานท่ีซ้ าซ้อนของ
เจ้าหน้าท่ีและเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ราชการให้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดการตรวจสอบการท างานของ
ภาคเอกชนแก่เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เพราะระบบฐานข้อมูลที่
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสามารถเช่ือมโยงกันได้หมดทุกหน่วยงาน 

 
5. วิเคราะห์ประเด็นการประเมินที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น   

จากผลการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบว่า มีประเด็น
การประเมินที่มีคะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน จ านวน 21 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
ดังนี้ 

ล าดับที ่ ข้อ ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน คะแนนประเมนิ 
1 i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 61.47 
2 i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก  68.18 
3 i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทา่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ ด้วยการสอบถาม/ทกัท้วง/ร้องเรียน 
71.66 

4 i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 73.47 
5 E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ/การให้บริการได้ดีขึ้น 
77.72 

6 i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียน
และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

78.37 

7 i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

79.32 

8 E7 หน่วยงานมกีารเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรบัทราบอยา่งชัดเจน 80.12 
9 i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิตัิงานตามระดับคณุภาพของผลงาน 80.73 
10 i24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
81.33 

11 i29 หน่วยงานของมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 

81.93 

12 E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลากหลายช่องทาง 82.40 
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ล าดับที ่ ข้อ ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน คะแนนประเมนิ 
13 i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มคา่ ไม่บดิเบือน

วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้  
82.46 

14 i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รบัการแก้ไข 82.73 
15 i21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน

ของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
82.76 

16 i2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกบัผู้มาตดิต่อด้วยความเท่าเทียมกนั 82.85 
17 E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 83.02 
18 i13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  83.18 
19 E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 83.79 
20 E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหด้ีขึ้น  84.25 
21 i28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจรติ และลงโทษทางวินัย  84.26 

 

จากตารางข้างต้นสามารถจ าแนกเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) จ านวน 15 ประเด็น และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
จ านวน 6 ประเด็น โดยเรียงตามล าดับคะแนนจากน้อยไปหามาก ได้ดังนี ้

ล าดับที ่ ข้อ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) คะแนนประเมนิ 
1 i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 61.47 
2 i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพยส์ินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก  68.18 
3 i12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทา่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณ ด้วยการสอบถาม/ทกัท้วง/ร้องเรียน 
71.66 

4 i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 73.47 
5 i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียน

และส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถตดิตามผลการร้องเรียนได้ มั่นว่าจะมี
การด าเนินการอยา่งตรงไปตรงมา มัน่ใจว่าจะปลอดภยัและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง  

78.37 

6 i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

79.32 

7 i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิตัิงานตามระดับคณุภาพของผลงาน 80.73 
8 i24 หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
81.33 

9 i29 หน่วยงานของมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 

81.93 

10 i8 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงคข์องงบประมาณที่ตั้งไว้  

82.46 

11 i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รบัการแก้ไข 82.73 
12 i21 กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน

ของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
82.76 

13 i2 บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกบัผู้มาตดิต่อด้วยความเท่าเทียมกนั 82.85 
14 i13 ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม  83.18 
15 i28 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจรติ และลงโทษทางวินัย  84.26 
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ล าดับที ่ ข้อ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนประเมนิ 

1 E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ/การให้บริการไดด้ีขึ้น 

77.72 

2 E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 80.12 
3 E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลากหลายช่องทาง 82.40 
4 E12 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 83.02 
5 E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 83.79 
6 E11 เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหด้ีขึ้น  84.25 

 

ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตจะน าประเด็นการประเมินที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนและมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพ่ือให้การก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานมีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อไป 
 
6. แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

เมื่อน าประเด็นการประเมินที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  
มาวิเคราะห์พร้อมจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวปฏิบัติ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สามารถจ าแนกออกเป็น 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

6.1 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
แบบ

ประเมิน 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

คะแนน
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

IIT บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกบัผู้มา
ติดต่อด้วยความเท่าเทียมกัน 

82.85 - ปลูกฝังการการปฏิบัติงาน/การให้บริการโดยใช้
หลักธรรมภบิาล/มาตรฐานการใหบ้รกิารให้แกเ่จ้าหน้าที่
ผ่านการอบรม/กจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรรมจริยธรรม 
- ช้ีแจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน/
ให้บริการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือส าหรับประชาชน 
- จัดท า/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 

EIT หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 

83.02 

EIT หน่วยงานมีการปรับปรุงการด าเนนิงาน/การ
ให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

83.79 

EIT เจ้าหน้าท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

84.25 

 

6.2 ด้านการใช้งบประมาณ 
แบบ

ประเมิน 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

คะแนน
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

IIT ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

61.47 - ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ให้บุคลากรภายในได้รับรู ้
- เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
- รายงานความคืบหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ราย 3 เดือน/6 เดือน/9 เดือน/12 เดือน 
- เปิดช่องทางให้บุคลากรภายในมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

IIT หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ทา่นมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  
ด้วยการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียน 

71.66 

IIT หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงความคุม้ค่า ไมบ่ิดเบือน
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้  

82.46 
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6.3 ด้านการใช้อ านาจ 
แบบ

ประเมิน 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

คะแนน
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

IIT ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรือ
การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 

79.32 - ทบทวน/ปรับปรุงลักษณะงาน (Job Description) 
ให้ตรงตามต าแหน่ง 
- จัดท า/ทบทวนค าสั่งมอบหมายงานให้ตรงตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงาน 
- ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้ปฏบิัติงานเกี่ยวกับ
การคัดเลือกให้เข้ารบัการอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
สอบถามในประเด็น/ข้อสงสัยต่าง ๆ 
- ช้ีแจงและท าความเข้าใจในการประเมินผลงาน 
ของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้สอบถามใน
ประเด็น/ข้อสงสัยต่าง ๆ   

IIT ท่านได้รับการประเมินผลการปฏบิตัิงาน 
ตามระดับคณุภาพของผลงาน 

80.73 

IIT ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่
ท่านอย่างเป็นธรรม  

83.18 

 

6.4 ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
แบบ

ประเมิน 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

คะแนน
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

IIT ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบตัิงาน มีความสะดวก  

68.18 - ก าหนดแนวปฏิบัติเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
- ก าหนดแนวปฏิบัติเกีย่วกับการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
- ก าหนดมาตรการในการก ากับดแูลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

IIT ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกีย่วกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 

73.47 

IIT หน่วยงานของท่านมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

81.33 

IIT กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การขออนุญาตอย่างถูกต้อง  

82.76 

 

6.5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
แบบ

ประเมิน 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

คะแนน
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

IIT หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจรติที่จะ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและ
ส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผล
การร้องเรียนได้ มั่นว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและ
ไม่มีผลกระทบต่อตนเอง  

78.37 - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริต  
- จัดท าแผนงานอบรมเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคญัของการต่อตา้นการทจุริต 
- ทบทวนมาตรการ/คู่มือการจัดการข้องร้องเรียน 
- ก าหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรียน  
- ช้ีแจงจ านวนเรื่องของปัญหาการทุจริตที่ได้รับการ
แก้ไขให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ 
- เผยแพรผ่ลการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อแนะน าหรือข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

IIT หน่วยงานของมีการน าผลการตรวจสอบของ 
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 

81.93 

IIT ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รบัการแก้ไข 82.73 
IIT หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวังการทุจริต 

ตรวจสอบการทุจรติ และลงโทษทางวินัย  
84.26 
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6.6 ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 
แบบ

ประเมิน 
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน 

คะแนน
ประเมิน 

แนวปฏิบัติ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

EIT หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการ  
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินการ/การให้บริการไดด้ีขึ้น 

77.72 - ทบทวนแนวทาง/มาตรการเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินการ/การให้บริการ 
- จัดกิจกรรมเพื่อให้รับฟังความคดิเห็นของ
ผู้รับบริการ 
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
ภารกิจ /การให้บริการ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
- ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของ 
กรมสรรพสามิตผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
- เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย และ 
เข้าถึงง่าย 

 
7. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งน ามาสู่ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

7.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานที่ประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติที่ก าหนด พร้อมทั้งจัดท ามาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และ
รายงานผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

(1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตาม 

(1) ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานทีป่ระกาศใช้ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจบุัน โดยน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายใน (IIT)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
มาใช้ประกอบการพิจารณา 
(2) จัดท ามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งให้หน่วยงานภายใน
ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
(3) เผยแพร่มาตรการบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและ
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

- รายงานผลการด าเนนิการตาม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ณ สิน้ปีงบประมาณ 
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(2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตาม 

(1) ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
มีส่วนร่วมของหน่วยงานทีป่ระกาศใช้ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจบุัน โดยน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายใน (IIT) ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้
ประกอบการพิจารณา 
(2) จัดท ามาตรการให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีสว่นร่วมของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งให้หน่วยงานภายใน
ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
(3) เผยแพร่มาตรการบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและ
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

- รายงานผลการด าเนนิการ 
ตามมาตรการให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
มีส่วนร่วม ณ สิน้ปงีบประมาณ 

 

(3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตาม 

(1) ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ประกาศใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการปฏิบัตงิานในปัจจุบนั โดยน า
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมนิ ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) ในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณา 
(2) จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งให้หน่วยงาน
ภายในทุกหน่วยงานรบัทราบและถือปฏิบัติ 
(3) เผยแพร่มาตรการบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและ 
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ส านักบริหาร 
การคลังและ

รายได ้

- รายงานผลการด าเนนิการ 
ตามมาตรการสง่เสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ณ  
สิ้นปงีบประมาณ 
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(4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตาม 

(1) ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตของหน่วยงานที่ประกาศใช้ในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจบุัน โดยน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ประเมิน ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียภายใน (IIT)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
มาใช้ประกอบการพิจารณา 
(2) จัดท ามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งให้หน่วยงานภายใน
ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
(3) เผยแพร่มาตรการบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและ 
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

- รายงานผลการด าเนนิการ 
ตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ณ สิ้นปีงบประมาณ 

 

(5) มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตาม 

(1) ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการป้องกันการรับสนิบน 
ของหน่วยงานทีป่ระกาศใช้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบนั โดยน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน ความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารว่มตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
มาใช้ประกอบการพิจารณา 
(2) จัดท ามาตรการป้องกันการรบัสินบนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งให้หน่วยงานภายใน
ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
(3) เผยแพร่มาตรการบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและ 
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- รายงานผลการด าเนนิการ 
ตามมาตรการป้องกนัการรับสนิบน 
ณ สิ้นปงีบประมาณ 
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(6) มาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตาม 

(1) ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของ
หน่วยงานที่ประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบนั โดยน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน ความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารว่มตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้ประกอบการ
พิจารณา 
(2) จัดท ามาตรการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และแจ้งให้หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ
(3) เผยแพร่มาตรการบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและ 
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- รายงานผลการด าเนนิการ 
ตามมาตรการป้องกนัการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ณ  
สิ้นปงีบประมาณ 

 

(7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัต ิ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการก ากับติดตาม 

(1) ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพนิิจ
ของหน่วยงานทีป่ระกาศใช้ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการปฏิบัติงาน 
ในปัจจุบนั โดยน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน  
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมตอบแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในส่วนที่เก่ียวข้องมาใช้
ประกอบการพิจารณา 
(2) จัดท ามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพนิิจของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแจ้งให้หน่วยงานภายใน
ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
(3) เผยแพร่มาตรการบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานและ 
ช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- รายงานผลการด าเนนิการ 
ตามมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ณ สิ้นปี งบประมาณ 
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7.2 น าแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ 6.  
มาใช้ประกอบการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน/มาตรการ/แนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาประเด็นการประเมินที่มีข้อบกพร่อง/
จุดอ่อนต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น  

- คู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
- คู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
- มาตรการในการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
- คู่มือการบริหารพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารสัญญา 
รวมทั้ง เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน/มาตรการ/แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่จัดท าให้หน่วยงาน/บุคลากร

ในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป  
 


