
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 และ
รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 

ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส าหรับส่วนราชการระดับกรม
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การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA  มีจ านวนทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน

6

145
หน่วยงาน



กรอบการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ล าดับที่ ตัวชี้วัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แหล่งข้อมูล
1 การปฏิบัติหน้าที่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
2 การใช้งบประมาณ
3 การใช้อ านาจ
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

6 คุณภาพการด าเนินงาน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency  Assessment : EIT)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8 การปรับปรุงระบบการท างาน

9 การเปิดเผยข้อมูล

(ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 33 ข้อมูล)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency : OIT)

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

ประเมินระดับการเปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณชนของ

หน่วยงาน โดยการแสดง

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน

10 การป้องกันการทุจริต 

(ประดอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 15 ข้อมูล)
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การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส าหรับส่วนราชการระดับกรม

ตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
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ประเด็นท่ี 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน” 
เป็นการน าหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เฉพาะในส่วน
ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)  เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ มาประยุกต์ใช้โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและข้อจ ากัด
ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงาน
สรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่  
การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) และการป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล)
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วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

1.  เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสรรพสามิต

2.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และให้การบริหาร
ราชการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

3.  เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่น
ต่อการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตโดยรวม
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กลุ่มเป้าหมายของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

1.  หน่วยงานในส่วนกลาง จ านวน 15 หน่วยงาน
2.  ส านักงานสรรพสามิตภาค จ านวน 10 หน่วยงาน
3.  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จ านวน 87 หน่วยงาน

รวม 112 หน่วยงาน
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ตัวชี้วัดในประเด็นที่ 2
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน O1 (1) โครงสร้างหน่วยงาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร O1 (3) อ านาจหน้าที่

O3 อ านาจหน้าที่ O1 (4) พื้นที่รับผิดชอบ **

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน O1 (5) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง O1 (7) กฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (1) (2).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (1) (2).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (3).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (4).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (5).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (6).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (7).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็นที่ 2 การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประเด็นที่ 3 ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

O8 Q&A O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ)

O9 Social Network O3 (2) Social Network

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O2 (1).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O3 (1).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O3 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ประเด็นที่ 4 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แผนด าเนินงาน

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน -

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี -

การปฏิบัติงาน ประเด็นที่ 5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O4 (1).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O5 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ประเด็นที่ 6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน
ของหน่วยงานการให้บริการ*

O14 มาตรฐานการให้บริการ O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ -

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ -

O17 E-Service O6 (2) E-Service

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O6 (1).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O6 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ ไม่มีประเด็นส ารวจในเรื่องของการบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ส าหรับหน่วยงานย่อย

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี -

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน

-

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี -
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ ไม่มีประเด็นส ารวจในเรื่องของ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุส าหรับหน่วยงานย่อย

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ -

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ -

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน -

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี -
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นที่ 7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล -

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี

-

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O7 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ประเด็นที่ 8 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต O8 (1) ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี -

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O8 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ประเด็นที่ 9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O9 (1).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O9 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2 :  การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็นที่ 10 การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต -

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี -

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต -

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O10 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2 :  การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็นที่ 11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต -

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี -

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน

-

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี -

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O11 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2 :  การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประเด็นที่ 12 แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O12 (1).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O12 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2 :  การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการเผยแพรข่้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

เกณฑ์การประเมิน ITA ส าหรับส่วนราชการระดับกรม เกณฑ์การประเมินที่ กพร. ประยุกต์ใช้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประเด็นที่ 12 แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมและป้องกันการทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน -

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

O48 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O12 (3).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O12 (3).pptx


การประเมินของตัวชี้วัดในประเด็นที่ 2
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

26
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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
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2. การให้คะแนน

การให้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency: OIT) เป็นการให้คะแนนตามค าตอบของหน่วยงานในแต่ละประเด็นค าถาม รวมถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน โดยก าหนดให้แต่ละข้อมูล 
(ข้อค าถาม) มีคะแนนดังนี้

กรณี ข้อก าหนด คะแนน
1 มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และ เป็นข้อมูลปัจจุบัน  100

2
ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ มีการเผยแพร่ข้อมูลแต่
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

0



29

2. การให้คะแนน (ต่อ)
หมายเหตุ

1. การแสดงข้อมูลในแต่ละข้อ  จะต้องเป็นการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีลักษณะดังนี้
(1) เป็นข้อความบรรยาย  รูปภาพ  หรือเนื้อหาในรูปแบบอื่น ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ
(2) เป็นลิงค์ (LINK) / URL Website บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ 

PDF  ภาพถ่าย  หรือเอกสารอื่น ๆ 
2. หน่วยงานอาจใช้ชื่อเรียกข้อมูลแตกต่างจากรายการข้อมูลที่ก าหนด  แต่จะต้องมีรายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้อง

ตามเกณฑ์การประเมิน
3. กรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดได้  ให้หน่วยงาน

เผยแพร่เท่าที่สามารถด าเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ
4. หน่วยงานสามารถส่งที่อยู่ของข้อมูลได้มากกว่า 1 ที่อยู่ ในแต่ละข้อ
5. กรณีที่หน่วยงานไม่มีการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ให้ระบุเหตุผลประกอบ พร้อมแนบ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ
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คะแนนของข้อมูลแต่ละข้อ ข้อมูล 1 ข้อ เท่ากับ 100 คะแนน 
- แบบประเมินตนเอง ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง  มีทั้งหมด 22 ข้อมูล = 2,200 คะแนน
- แบบประเมินตนเอง ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  
มีทั้งหมด 23 ข้อมูล  =  2,300  คะแนน

3. เกณฑ์คะแนน

ค่าคะแนนของผลประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน มีค่าคะแนนระหว่าง 
0 – 100 คะแนน  โดยเกณฑ์การ
ให้คะแนนคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด า เนินงานของ
หน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน เกณฑ์คะแนน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน
5 80 - 100 คะแนน สูงมาก
4 60 – 79.99 คะแนน สูง
3 40 – 59.99 คะแนน ปานกลาง
2 20 – 39.99 คะแนน ต่ า
1 0 – 19.99 คะแนน ต่ ามาก



แนวทางการตอบประเมินตนเอง (Self-Assessment)
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity Assessment : OIT)
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(3) แบบประเมินตนเองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
โดยประเมินการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 2 ด้าน  คือ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
(4) ให้เลือกค าตอบจาก Drop down list  “ม”ี / “ไม่มี” การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กรณีเลือก  “มี” แสดงถึง หน่วยงานมีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และ เป็นข้อมูลปัจจุบัน  
โดยให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)  ในคอลัมน์ “หมายเหตุ”

กรณีเลือก  “ไม่มี” แสดงถึง หน่วยงานไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ มีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน   โดยให้ระบุเหตุผลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ ในคอลัมน์ 
“หมายเหตุ”
(5) กรณีที่หน่วยงานมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่สามารถเผยแพรข่้อมูลตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดได้ ให้หน่วยงาน
เผยแพร่เท่าทีส่ามารถด าเนินการได้ แล้วอธิบายเหตุผลประกอบ 

หมายเหตุ   การประเมินตนเองครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ทุกหน่วยงานต้องท าให้ครบทุกข้อ
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ตัวอย่าง การเลือกค าตอบจาก Drop down list
ระบุ Link / URL Website และเหตุผลประกอบ



ข้อแนะน าในการด าเนินการ
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity Assessment : OIT)

36
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ตัวอย่าง โครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล / ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน /
O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน และ O1 (2)  ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (1) (2).pptx
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (1) (2).pptx
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ตัวอย่าง โครงสร้างองค์กร ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล / ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน /
O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน และ O1 (2)  ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล / ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน /  
O1 (3)  อ านาจหน้าที่

ตัวอย่าง  หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักกฎหมาย

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (3).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (4)  พื้นที่รับผิดชอบ  

**(ข้อมูลนี้เฉพาะส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่)**

ตัวอย่าง  แสดงพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในการก ากับดูแลได้

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (4).pptx
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ตัวอย่าง  แสดงพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพสามติพื้นที่นครพนม ตัวอย่าง  แสดงพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานสรรพสามติพื้นที่ล าพูน

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (4)  พื้นที่รับผิดชอบ  

**(ข้อมูลนี้เฉพาะส านักงานสรรพสามิตภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่)**
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (5)  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ตัวอย่าง  หน้าจอเมนูบนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต 

 

เว็บไซต์กรมสรรพสามิต
https://www.excise.go.th

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ของกรมสรรพสามิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://www.excise.go.th/
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (5).pptx
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ตัวอย่าง หน้าจอแสดงข้อความบรรยาย  ค่านิยมกรมสรรพสามิต  และ  วัฒนธรรมองค์กร  

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (5)  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
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ตัวอย่าง หน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต และแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในเมนูย่อย  ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต   

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (5)  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
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https://www.excise.go.th/planning/PEOPLE/PLANNINGLAW/UATUCM278581

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (5)  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (6)  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (6).pptx


47

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (6)  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  /  
O1 (7)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ตัวอย่าง หน้าจอแสดงรายการข้อมูล 
กฎหมายและระเบียบ ของส านักงาน ก.พ.ร.

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O1 (7).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ O2  การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน /  
O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O2 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน /  
O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ)

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O3 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  ประเด็นที่ O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน /  
O3 (2) Social Network

ตัวอย่าง หน้าจอ Facebook ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 

 

ตัวอย่าง หน้าจอ Facebook ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O3 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน /  
O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี

ตัวอย่าง หน้าจอเผยแพร่โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O4 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน /  
O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตัวอย่าง หน้าจอแสดง คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต  

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O5 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน /  
O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

ตัวอย่าง  หน้าจอเว็บไซต์กรมสรรพสามิตแสดง Banner  คู่มือประชาชน  

 

ตัวอย่าง แสดงข้อมูล “คู่มือประชาชน  ของกรมสรรพสามิต 

 
หมายเหตุ  

คู่มือส าหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เมื่อด าเนินการแลว้เสร็จกลุม่พัฒนาระบบบริหารจะแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ  
พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มอืส าหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตบนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O6 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน /  
O6 (2)  E-Service

ตัวอย่าง หน้าจอเว็บไซต์กรมสรรพสามิตแสดงเมนู  บริการอิเล็กทรอนิกส์  

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O6 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน /  
O6 (2)  E-Service

ตัวอย่าง หน้าจอแสดง การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต 

 

ตัวอย่าง หน้าจอแสดง การแจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก 
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน /  
O7 (1)  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O7 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O8  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน /  
O8 (1)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ตัวอย่าง หน้าจอเว็บไซต์ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน   
ซึ่งเชื่อมโยงกับช่องทางการรับแจ้งร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของส านักงานเลขานุการกรม  

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O8 (1).pptx
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ตัวอย่าง หน้าจอแสดงช่องทางการติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O8  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน /  
O8 (1)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต



60

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน /  
O9 (1)  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ตัวอย่าง หน้าจอเว็บไซต์ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน   
โดยเชื่อมโยงกับช่องทางการรับแจ้งร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของส านักงานเลขานุการกรม 

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O9 (1).pptx
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ตัวอย่าง หน้าจอแสดงช่องทางการติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน /  
O9 (1)  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
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ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล  /  O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน /  
O9 (2)  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวอย่าง ภาพถ่ายกิจกรรม  โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ครั้งที่ 1  
วันที่ 26 เมษายน 2561  ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 7  ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 

   
 

   

หมายเหตุ  
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เป็นตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ซึ่งทุกหน่วยงานต้องด าเนินการ

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O9 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร /  
O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวอย่าง  หน้าจอการเผยแพร่ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
บนเว็บไซต์ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 

 

ตัวอย่าง  หน้าจอการเผยแพร่ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
บนเว็บไซต์ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O10 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร /  
O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวอย่าง หน้าจอแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 

 

ตัวอย่าง หน้าจอแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก 

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O11 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร /  
O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ตัวอย่าง หน้าจอแสดงกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ ์“เจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ”
ในงานกีฬาสี “Excise Games 2019 รวมพลคนสรรพสามติ”  ณ สนามโรงกษาปณ์ จังหวัดปทุมธานี  

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O12  แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน /  
O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตัวอย่าง  หน้าจอแสดงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิต 

 

ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง  ให้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540  โดย ระบุ Link / URL Website ของศูนย์ข้อมลูข่าวสาร กรมสรรพสามิต  

ไว้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O12 (1).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O12  แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน /  
O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O12  แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน /  
O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ตัวอย่าง  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
URL:http://www.industry.go.th/industry/images/doc/new62.pdf

http://www.industry.go.th/industry/images/doc/new62.pdf
ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O12 (2).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O12  แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน /  
O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

ตัวอย่าง  หน้าจอเว็บไซต์กรมสรรพสามิต แสดงเมนู  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 

ไฟล์ ประกอบ PowerPoint/อธิบาย O12 (3).pptx
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ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต  /  O12  แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน /  
O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)



การด าเนินการ / เกณฑ์วัดการด าเนินงาน / ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ส าหรับการประเมิน ประเด็นที่ 2

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

71
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ระดับ

คะแนน กิจกรรม เอกสาร/หลกัฐานการด าเนนิการ

รอบการประเมินที่ 1 : รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
1 ทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงาน

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงาน
3 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

ครั้งที่ 1  ตามแบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency

: OIT)

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency : OIT) ครั้งที่ 

1

5 ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน

ตนเอง และจัดท าแนวทาง/แผนงาน

ในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการและเสนอผู้บริหาร

หน่วยงานให้ความเห็นชอบ

- รายงานการประชุม 

- แนวทาง/แผนงานในการแกไ้ข

ปรับปรงุเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ

ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหาร

หน่วยงาน  (แบบฟอร์มที่ 2-1)

ระดับ

คะแนน
กิจกรรม เอกสาร/หลกัฐานการด าเนนิการ

รอบการประเมินที่ 2 : รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย. 62)
1 ด าเนินการตามแนวทาง/แผนงานใน

การแก้ไขปรับปรุง

-

3 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) 

ครั้งที่ 2 ตามแบบตรวจการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) (ภายหลังจากการ

ด าเนินการตามแนวทาง/แผนงานใน

การแก้ไขปรับปรุง)

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment: 

OIT) ครั้งที่ 2

5 สรุปผลการด าเนินการ เสนอผู้บริหาร

หน่วยงาน

- รายงานผลการด าเนินการ

๑. กิจกรรม และเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ 



2. เกณฑ์วัดการด าเนินงาน
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เกณฑ์การวัด: รอบ 6 เดือนแรก  รอบ 6 เดือนหลัง  และรอบ 12 เดือน

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ

2. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ผู้ที่รับการประเมิน
1. รอบการประเมิน 6 เดือนแรก และ รอบการประเมิน 6 เดือนหลัง 

กลุ่มที่ 1 ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/กลุ่มทกุกลุ่ม และเลขานุการกรม   

กลุ่มที่ 2 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค   

กลุ่มที่ 3 สรรพสามิตพื้นที่

2. รอบการประเมิน 12 เดือน

กลุ่มที่ 1    ส านัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/กลุ่มทกุกลุ่ม และส านักงานเลขานุการกรม   

กลุ่มที่ 2 ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10   

กลุ่มที่ 3 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ

1.  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (ประเมินรอบ 6 เดือนแรก)

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน
- ทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน
1

- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 1  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

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

- ประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง และจัดท าแนวทาง/แผนงานในการแก้ไข

ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการและเสนอผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
5
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ)

2.  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (ประเมินรอบ 6 เดือนหลัง)

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน
- ด าเนินการตามแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง 1
- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

(ภายหลังจากการด าเนินการตามแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง)  

3

- สรุปผลการด าเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน 5
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ)
3. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เป็นคะแนนท่ีได้จากประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 หลังจากการด าเนินการตามแนวทาง/แผนงาน

ในการแก้ไขปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน
- ระดับคะแนนการประเมินฯ อยู่ในช่วง 0 – 19.99 คะแนน 1
- ระดับคะแนนการประเมินฯ อยู่ในช่วง 20 – 39.99 คะแนน 2
- ระดับคะแนนการประเมินฯ อยู่ในช่วง 40 – 59.99 คะแนน 3
- ระดับคะแนนการประเมินฯ อยู่ในช่วง 60 – 79.99 คะแนน 4
- ระดับคะแนนการประเมินฯ อยู่ในช่วง 80 - 100 คะแนน 5
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Download แนวทางการตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT) ได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
URL : https://www.excise.go.th/esdg/index.htm

>> เลือก หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
>>  เลือก แนวทางการตอบแบบประเมินตนเอง (Self – Assessment) ตามแบบตรวจ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT) 
หรือ ตาม QR Code ที่ปรากฏนี้ 

อ้างถึงหนังสือ กพร. ที่ 0620/ว 4 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง แนวทางการตอบแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตาม
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
Assessment : OIT)
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หากมีข้อสงสัย/ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามข้อก าหนดของ
ตัวชี้วัดตามโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ติดต่อ/สอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หมายเลขภายใน 55918 , 55920 - 55921 

E-mail : esdg@excise.go.th


