
เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน  ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐาน   (2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   (3) ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   
(4) แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน   (5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน   (6) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน    
(7) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   (8) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   (9) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน    
O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน - โครงสร้างหน่วยงาน  จะต้องเป็นโครงสร้างของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย

จะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่โครงสร้างหน่วยงาน ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  จะต้องมี

รายละเอียดการแบ่งสว่นราชการภายในของหนว่ยงาน ตามสายการบังคบับัญชา   
 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร - ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร  จะต้องเป็นข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
ที่เป็นปัจจุบัน  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุลและต าแหน่งของ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 

ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล และต าแหน่ง ที่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบเอกสาร/

หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (3) อ านาจหน้าที่ - อ านาจหน้าที่  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานทีแ่สดงถึงการเผยแพร่เนื้อหาเก่ียวกับอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหนว่ยงานตามที่กฎหมายก าหนด  ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เวบ็ไซต์) 
ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ

หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
(ข้อมูลนี้เฉพาะส านักงานสรรพสามิตภาค 
และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่) 

- พ้ืนที่รับผิดชอบ  จะต้องเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซ่ึง
จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
 ส านักงานสรรพสามิตภาค 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
 แผนที่แสดงพื้นที่ (จังหวัด) ในความรับผิดชอบ 
 รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในการก ากับดูแล 

 

 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
 แผนที่แสดงพื้นที่ (จังหวัด  เขต/อ าเภอ  แขวง/ต าบล) ในความ

รับผิดชอบ 
 รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในการก ากับดูแล (ถ้ามี) 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (5) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
- ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของกรมสรรพสามิต  
- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต 
- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของหน่วยงาน  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน
ครบถ้วน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง

ประกอบด้วย 
- ที่อยู่ของหน่วยงาน  
- หมายเลขโทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร  
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
- แผนที่ตั้งของหน่วยงาน  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (7) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง

ประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น 
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  พระราชกฤษฎีกา 
- กฎกระทรวงการคลัง  ประกาศกระทรวงการคลัง  
- ประกาศกรมสรรพสามิต  ระเบียบกรมสรรพสามิต 
- กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  22/2558  เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O2  การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  
O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวประชาสัมพันธ์  จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน  
O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ) - Q&A  จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ

สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่อง
ข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อระหว่าง
หน่วยงาน และผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทางติดต่อ/สอบถามข้อมูลต่าง ๆ  

ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด  
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O3 (2) Social Network - Social Network   จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมช่องทาง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ประชาชนทั่วไป 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ช่องทางเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน 
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook   Line  
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี - แผนด าเนินงานประจ าปี  จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม  

ที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของ 
ปีที่ประเมิน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แผนด าเนินงานประจ าปี ผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม  

ที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
ข้อมูลของปีที่ประเมิน 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการ

ปฏิบัติงาน 
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน  จะต้องมีเนื้อหาเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส าหรับ
หน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก อาจเผยแพร่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือ
การปฏิบัติงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหาที่ เผยแพร่มีลักษณะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น
จ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานที่มี
ความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 
 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน  
O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับ

ประชาชน 
- มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียด
การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (ส าหรับ
หน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนเป็นจ านวนมาก อาจะ
เผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนที่มีความส าคัญต่อภารกิจ
ของหน่วยงานก็ได้) 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือ
ส าหรับประชาชน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมี
รายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน 

ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (ส าหรับหนว่ยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ/
คู่มือส าหรับประชาชนเป็นจ านวนมาก อาจะเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการ
ให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O6 (2)  E-Service 
 
 

- E-Service  จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ช่องทางการขอรับบริการตาม
ภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) 
ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นการใหบ้ริการตามภารกิจของหน่วยงานใน

รูปแบบออนไลน์ ( E-Service ) ซ่ึงผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  

ทั้งนี้  หากหน่วยงานไม่มีการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์  
( E-Service )  ให้เผยแพร่ช่องทางการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิต 
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหนว่ยงาน โดย Link / URL Website นั้น
ต้องเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 
 

   
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  
O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จะต้องเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่หน่วยงานจัดท าข้ึนในด้านต่าง ๆ อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ ก าลังใจ 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้อง
มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ซึ่งก าหนดโดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวัญ ก าลังใจ 

 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O8  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน  
O8 (1) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่  ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่ง
จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ  

           เจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่อง 
          ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

ทั้งนี้  หากหน่วยงานไม่มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที ่ให้ด าเนินการ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน ของกรมสรรพสามิต  ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน โดย Link / URL Website นั้นต้องเชื่อมโยง
เพ่ือตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 
 

 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  
O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น -  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
  มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ซึ่งผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินงาน ผ่านทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด 
 

ทั้งนี้  หากหน่วยงานไม่มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน  ให้ด าเนินการ
เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน ของกรมสรรพสามิต  ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน โดย Link / URL Website นั้นต้อง
เชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 

 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
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ตัวช้ีวัดย่อย  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 
ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรมการเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

 

หมายเหตุ   
       การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ  
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   - " มี "  หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส าหรับ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 


