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

ตัวช้ีวัดย่อย การป้องกันการทุจริต 
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ค าอธิบาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ   
                     แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ ประกอบด้วย (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร    

(2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   (3) แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร - เป็นการถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติ

หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาแสดงถึงการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

คนปัจจุบันของหน่วยงาน (อธิบดีกรมสรรพสามิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  จะต้องเป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่

แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่
ประเมิน  
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน 
ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นภาพที่แสดงถึงการด าเนินการหรือ

จัดกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมสุจริตให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน  
O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นส่วนที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่

ประชาชนพึงได้รับรู้ เพื่อสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

- หนว่ยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียดอย่าง
น้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 

แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 

ส าหรับหน่วยงานสว่นกลาง  ใหเ้ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดย ระบุ 
Link / URL Website ของศูนยข์้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต  ไว้บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  โดย Link / URL Website นั้นต้องเชื่อมโยง เพ่ือตรวจสอบ
และดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง   

 
 
 
 
 
 
 

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 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

ตัวอย่างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตร 7 และมาตรา 9  ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร กรมสรรพสามิต   
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) 
ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติในการ

จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน   
 

ทั้งนี้  หากหน่วยงานไม่มีคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ ในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ให้ดาวน์โหลดคู่มือ/แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของ
กรมสรรพสามิต และน าไปอับโหลดลงเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่
ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) 

- การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

- หน่วยงานจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่คู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)   
 

ทั้งนี้  หากหน่วยงานไม่มีคู่มือ/แนวทาง/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  ให้ด าเนินการดาวน์โหลดคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต และน าไปอับโหลดลงเว็บไซต์ของ
หน่วยงานเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
 
 
 

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 

 


