
 
 

 
 
 

 

 

 

 

คู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
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                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



 

 

ค าน า 
 

กรมสรรพสามิต ได้ส่งเสริมการด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ตามกรอบการบริหารจัดการองค์การที่ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลอย่างรอบด้าน  
โดยกรมสรรพสามิตได้เริ่มด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัล
แห่งความส าเร็จ คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด จ านวนรวม 5 รางวัล 
ประกอบด้วย  

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัล หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร  

เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัล หมวด 3 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัล หมวด 1 ด้านการน าองค์การ 
5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับพ้ืนฐาน 

ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิตบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่แท้จริงและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงมีนโยบายให้ขยายผล
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  เกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  เกณฑ์การควบคุมภายใน  และเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government 
Easy Contact Centre: GECC) ไปทั่วองค์กรทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคภายใต้โครงการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้พัฒนาตัวชี้วัดต่างๆ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการรายงานผล ให้มีความสะดวก ง่าย และชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ได้จัดท าคู่มือ 
“การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้ประกอบการ
ด าเนินการ โดยก าหนดประเด็นให้ด าเนินการ 4 ประเด็นที่สอดคล้องกับเกณฑ์ PMQA ประกอบด้วย  

ประเด็นที ่1  การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นที ่2  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ประเด็นที ่3  การควบคุมภายใน 
ประเด็นที ่4  การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ของกรมสรรพสามิตทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางในการด าเนินการต่าง  ๆ ในคู่มือฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ และเป็นแรงผลักดัน ที่สามารถน าไปเรียนรู้และปรับใช้ในการส่งเสริมให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง 
ๆ ร่วมกันพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของระบบราชการลบ
เลือนไปจากความรู้สึกของประชาชนและเปลี่ยนไปสู่ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ท างานด้วยความรวดเร็ว มีความ
สะดวกในการขอรับบริการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
มกราคม  2563 
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 หน้า 
แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด าเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนน 1 

ประเด็นที ่1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2 

ประเด็นที ่2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 6 

ประเด็นที ่3 : การควบคุมภายใน 12 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 17 
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หมายเหต ุ: แบบฟอร์มน้ีอยู่ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ซึง่ระบบฯจะประมวลผลให้เองอัตโนมัตหิลังจากทา่นกรอก

ข้อมูลในแต่ละตัวชีว้ัดแล้ว 

ช่ือหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

น า้หนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5
ผลการ

ด้าเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
คะแนน  

ถ่วงน า้หนัก

ประเด็นท่ี 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เลือกด้าเนินการ 2 เร่ือง โดยบังคับเลือกการเปิดโอกาสฯ) 0.00
 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

           - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 6.25 65 70 75 80 85 0 0.00
           - ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 6.25 60 70 80 90 100 0 0.00
 การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (CSR)

           - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 6.25 65 70 75 80 85 0 0.00
           - ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน ร้อยละ 6.25 60 70 80 90 100 0 0.00
ประเด็นท่ี 2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 12.5 1 2 3 4 5 0 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (12 เดือน) ระดับ 12.5 1 2 3 4 5 0 0.00
ประเด็นท่ี 3 : การควบคุมภายใน 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 3 5 0 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน (12 เดือน) ระดับ 6.25 1 3 5 0 0.00
ประเด็นท่ี 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (เลือกตามประเภทหน่วยงาน) 0.00
    ส้านัก/ ศูนย์/ กลุ่ม/ กอง / ส้านักงานเลขานุการกรม (หน่วยงานส่วนกลาง)
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0.00

จ านวน 12.5 1 0 0.00

    ส้านักงานสรรพสามิตภาค
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0 0.00

จ านวน 12.5 0 0 0.00

    ส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ี
     กรณีส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ี ท่ีไม่มีสาขา
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0 0.00
           - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ท่ีไม่มีสาขา ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ GECC 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (6 เดือนหลัง)

ระดับ 12.5 1 3 5 0 0 0.00

     กรณีส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ี ท่ีมีส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ีสาขา 
ภายใต้การก้ากับดูแล
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0 0.00
           - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขา ในการก ากับดูแล ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฯ
 GECC ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 1 หน่วยงาน (6 เดือนหลัง)

ระดับ 12.5 1 3 5 0 0 0.00

(ลงช่ือ) (หัวหน้าหน่วยราชการ)

ต้าแหน่ง

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด้าเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนน
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

คะแนนรวม
0.000

(...................................................................................)

ตัวชี วัด หน่วยวัด

เกณฑ์การประเมิน ผลการด้าเนินการ

ขอรับรองว่าผลการด้าเนินการและคะแนนท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

           - จ านวนกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (6 เดือนหลัง)

           - จ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อ จ านวนหน่วยงาน
ท้ังหมดท่ีเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2563 (6 เดือนหลัง)

หมายเหตุ  
ส้าหรับเกณฑ์การประเมินในประเด็นท่ี 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของ
กรมสรรพสามิต  ให้ส้านักงานสรรพสามิตภาค/พื นท่ี/พื นท่ีสาขา ด้าเนินการตามเกณฑ์
การประเมินท่ีระบุไว้ในคู่มือ "การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563" หน้าท่ี 25 - 26 /หน้าท่ี 29 - 30

1 3 5



 

2 
 

ประเด็นที ่1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
น้ำหนัก  : ร้อยละ 25 
 

คำอธิบาย 
การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ 2563 ให้มีการดำเนินกิจกรรม  

2 เรื ่อง ได้แก่ 1. การเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวาง
แผนการตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือการประเมินผลของหน่วยงาน  และ 2. การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน 
(CSR) รายละเอียดดังนี้  

1. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือการประเมินผลของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 ใน 2 ด้านคือ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & connected Government) และการ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ซึ ่งผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ควรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือการ
ประเมินผลของหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต เพื่อสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการได้อย่าง
แท้จริง และมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ โดยหน่วยงานมีกระบวนการการรับ
ฟังความคิดเห็น และติดต่อสื่อสารสองทางกับกลุ ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นทางการและไม่ เป็นทางการ และนำ
ข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจ และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและ
การดำเนินการของหน่วยงาน ทั้งนี้การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 

1.1 การรับฟังความคิดเห็นในเชิงรุก เช่น การรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจ สอบถาม 
พูดคุย ประชุมเฉพาะกลุ ่มย่อย (Focus Group) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing)  
การจัดทำ pollหรือแบบสอบถาม การจัดให้มีเวที/การประชุมเพื ่อสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยจะดำเนินการก่อนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน  

1.2 การร ับฟังความคิดเห ็นในเช ิงร ับ เป ็นการรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน ที่เกิดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น สายด่วน เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ โดยจะดำเนินการระหว่างหรือหลังการปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน 

2. การช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)2 หมายถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการ
จัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กิจกรรม CSR ในรูปแบบการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคมที่อยู่ในรายการอันดับต้นๆ ของสังคมไทย คือ  
การบริจาคเงิน การปลูกป่า การสร้างฝาย และการมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของใช้สอยต่าง ๆ เช่น ผ้ าห่ม ถุงผ้า 
ถังน้ำ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมที่สามารถสื่อสารให้สังคมเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย 
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นิยาม          
“ผู ้รับบริการ” หมายถึง ผู ้ที ่มารับบริการจากกรมสรรพสามิตโดยตรง หรือผ่านช่องทาง  

การสื่อสารต่าง ๆ 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากการดำเนินการของกรม เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงานใน
การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

 

การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต  

กลุ่มผู้รับบริการ 

กลุ่มที่ 1   ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/ผู้นำเข้า 

และส่งออก และผู้อื่นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีหน้าที่เสียภาษี  

ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

กลุ่มที่ 2   ผู้ขอใบอนุญาตขายสรุา ยาสูบ และไพ ่

กลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการอนุมัต/ิอนุญาตของกรมสรรพสามติ 
 

 
“ผู้รับบริการระดับภาค/ส่วนกลาง” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรง หรือผ่าน

ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรของกรมสรรพสามิตจากทุกหน่วยงาน 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภาค/ส่วนกลาง” หมายถึง ผู้ที ่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและ 

ทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรของ
กรมสรรพสามิต ผู้ส่งมอบงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ 
 

ระดับ กิจกรรม เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ 
1 ดำเนินการ 2 เรื่อง และกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย 
- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการกำหนดเรื่อง
และกลุ่มเป้าหมายมาดำเนินการ 
 

2 จัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือดำเนินกิจกรรม - เอกสารหลักฐานแผนงาน/โครงการ  
 

3 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด - เอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการ
ดำเนินตามแผนงาน/โครงการ หรือการจัดกิจกรรม 

4 สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(แบบสำรวจที่ 1-1) 

- เอกสารหลักฐานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ระดับ กิจกรรม เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ 
5 สรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอหัวหน้า

หน่วยงาน  
 

- เอกสารหลักฐานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอหัวหน้า
หน่วยงาน 
* กรณีกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การ
ต ัดส ินใจ การดำเน ินงาน หร ือการประเม ินผลของ
หน่วยงาน ขอให้หน่วยงานนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์
เพื ่อกำหนด/วางแผนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ หรือการดำเนินงานของหน่วยงานสำหรับปี
ถัดไปด้วย 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (10 คะแนนต่อเรื่อง) 
 

        1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (เรื่องละ 5 คะแนน) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

65 70 75 80 85 

 
   2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน (เรื่องละ 5 คะแนน) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 100 

หมายเหตุ ระดับ 1 = 1 คะแนน , ระดับ 2 = 2 คะแนน , ระดับ 3 = 3 คะแนน , ระดับ 4 = 4 คะแนน , ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 

ผู้ที่รับการประเมิน : 
กลุ่มท่ี 1  สำนักทุกสำนัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/กลุ่มทุกกลุ่ม และสำนักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มท่ี 2  สำนักงานสรรพสามิตภาคทุกภาค 

         กลุ่มท่ี 3  สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 
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เกณฑ์การวัด :  รอบ 12 เดือน 
1. ความครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน 
 

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 

1. นางสาวปุณณิญาณ์ งามปลั่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ต่อ 55919 

2. นางสาวพัฐชญาน์ เพชรพิพัฒน์ นักวิชาการสรรพสามิต ต่อ 55920 
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ประเด็นที่ 2  : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
น้ำหนัก  : ร้อยละ 25 
 

คำอธิบาย   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  ได้รับ
ทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที ่สะท้อนจากเครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการ
สาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริต หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนผลักดันให้
เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในส่วนราชการระดับกรมที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  ทำให้เกณฑ์การประเมิน ITA มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านที่
เกี ่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะที่เป็นการทุจริตทางตรงและการทุจริต
ทางอ้อม  รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข  ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได้  โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ลำดับที่ ตัวช้ีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แหล่งข้อมูล 
1 การปฏิบัติหน้าที่ แบบวัดการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิน
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

2 การใช้งบประมาณ 

3 การใช้อำนาจ 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6 คุณภาพการดำเนินงาน แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and 

Transparency  Assessment : EIT) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมนิ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

9 การเปิดเผยข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and 

Transparency : OIT)  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได ้

ประเมินระดับการ
เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนของ

หน่วยงาน โดยการ
แสดงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

10 การป้องกันการทุจริต 

 
การดำเนินการ  

กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เฉพาะในส่วน
ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ซึ่งเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของส่วนราชการระดับกรม  เพื ่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้   
มาประยุกต์ใช้  โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานระดับสำนัก/
ศูนย์/กอง/กลุ่ม/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ โดยกำหนด
เป็นตัวช้ีวัด “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน” เพ่ือให้สอดรับกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม    
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่   

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 1  การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล)  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล)   

โดยสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/สำนักเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงานตามกรอบการประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย  และรายงานข้อมูลการดำเนินการตามกรอบการประเมิน
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ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตามแบบที่ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด  ดังแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 

 

2. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 1  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency : OIT) (แบบ OIT-1)   

 

3. จัดทำแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์ม 2-1) เพื่อปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
และ ดำเนินการตามแนวทาง/แผนงานในการปรับปรุงแก้ไข 

 

4. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) (แบบ OIT-2)  ภายหลังจากการดำเนินการ
ตามแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง   

 

5. สรุปผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน  
 
หมายเหตุ การตอบแบบประเมิน 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- “ มี ” หมายถึง  มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และ 

                     เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- “ ไม่มี ” หมายถึง    ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ 

                                                               มีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการดำเนินการ 
- ให้ระบุ Link / URL Website สำหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ 

      ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการดำเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ (ถ้ามี) 
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เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ: 
 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรม เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ 

รอบการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 

1 ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 

2 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 1  
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency : 
OIT) (แบบ OIT-1)   
  

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency : 
OIT) (แบบ OIT-1)   
 

3 จัดทำแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง 
(แบบฟอร์มที่ 2-1) เพ่ือปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เสนอผู้บริหาร
ให้ความเห็นชอบ และ ดำเนินการตามแนวทาง/
แผนงานในการปรับปรุงแก้ไข 
 

- แนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง 
(แบบฟอร์มที่ 2-1) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารของหน่วยงาน  

4 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2  
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) (แบบ OIT-2)  ภายหลัง
จากการดำเนินการตามแนวทาง/แผนงานใน
การแก้ไขปรับปรุง 
 

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) (แบบ OIT-2) 
 

5 สรุปผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินการ ที่ผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน: 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ (ประเมินรอบ 6 เดือนหลัง) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

1 

- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 1  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) (แบบ OIT-1)   

2 

- จัดทำแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์ม 2-1) เพ่ือปรับปรุงการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการ สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และ ดำเนินการตามแนวทาง/แผนงานในการปรับปรุงแก้ไข 

3 

- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
(แบบ OIT-2)  ภายหลังจากการดำเนินการตามแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง 

4 

- สรุปผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน 5 

 
2. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
    (ประเมินรอบ 12 เดือน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
- ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  อยู่ในช่วง 0 – 19.99 คะแนน 

1 

- ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  อยู่ในช่วง 20 – 39.99 คะแนน 

2 

- ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  อยู่ในช่วง 40 – 59.99 คะแนน 

3 

- ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  อยู่ในช่วง 60 – 79.99 คะแนน 

4 

- ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  อยู่ในช่วง 80 - 100 คะแนน 

5 
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ผู้ที่รับการประเมิน 
1. รอบการประเมิน 6 เดือนหลัง  

กลุ่มที่ 1    ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกอง/ 
  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเลขานุการกรม    

กลุ่มที่ 2    ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค    
กลุ่มที่ 3    สรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

2. รอบการประเมิน 12 เดือน 
กลุ่มที่ 1    สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม และสำนักงานเลขานุการกรม    
กลุ่มที่ 2    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10    
กลุ่มที่ 3    สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพื้นที่ 

 
เกณฑ์การวัด:  รอบ 6 เดือนหลัง  และรอบ 12 เดือน 

1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ  
2. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  

 
ผู้รับผิดชอบและประสานงาน 
 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 

1. นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ต่อ 55912 

2. นางสาวปรียาภรณ์  จันทร์สอ้ิง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ต่อ 55918 

3. นางสาวกัลยารัตน์  มิณฑสูตร นักวิชาการสรรพสามิต ต่อ 55921 
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ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 
น้ำหนัก  : ร้อยละ 25 
 

คำอธิบาย 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  

โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายใน 
ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และ 
ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้
ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต   

กระทรวงการคลังจึงได้กำหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561”  
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร  
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานรัฐดังกล่าว 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป  

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น ได้จ ัดทำขึ ้นตาม
มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 
2013 สำหรับหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับ
ลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติตดามประเมินผลและ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives : O)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการ

บรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  
ในหน่วยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอก

หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 

Objectives : C)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี  

ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
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การดำเนินการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของกรมสรรพสามิต ได้นำ “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดให้ “การควบคุมภายใน” เป็นตัวชี้วัด  
ในมิติด้านประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับผู ้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพื้นที่ และระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงาน
สรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้การจัดทำรายงาน 
การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน  และเพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายในมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำข้อมูลรายงานการควบคุมภายในระดับของส่วน
งานย่อยมาประมวลผลในภาพรวม และจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป  โดยมีแนวทาง  
การดำเนินการดังนี ้

 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
 

2. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง 
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  

 

3. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (สำหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนแรก) จำนวน 1 รายการ คือ 

(1)  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
– ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

 

4. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (สำหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนหลัง)  จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย   

(1) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) 
(2) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
(3) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)  
(4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)  
(5) รายงานการประชุมของคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(6) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
 

5. ส่งรายงานการควบคุมภายใน (สำหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ 
 

กิจกรรม/การดำเนินการ เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ 
รอบการประเมิน 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 

1. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สำหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนแรก) 

1. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย 
(แบบติดตาม ปค. 5-1) 

 

2. ส่งรายงานการควบคุมภายใน  
(สำหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก)    

2. บันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 
ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1)  
(รอบ 6 เดือนแรก) ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
 

รอบการประเมิน 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63) 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส่วนงานย่อย  

 

2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนการ
ประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม 
พิจารณากลั่นกรอง สรุปผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย 
 

2. รายงานการประชุมของคณะทำงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  
 

3. จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สำหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนหลัง) 

3. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
   (ภาคผนวก ก) 
4. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) 
5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
   (แบบ ปค. 4-1)  
6. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
   (แบบ ปค. 5-1)  

 

4. ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563    
(สำหรับการรายงานรอบ 6 เดือนหลัง) 

7. บันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลา 
ที่กำหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ (รอบประเมิน 6 เดือนแรก) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)   
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่กำหนด มากกว่า 5 วัน 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)   
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 5 วัน 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)   
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

5 

 
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ (รอบประเมิน 6 เดือนหลัง) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่กำหนด มากกว่า 5 วัน 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 5 วัน 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

5 

 
3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (รอบประเมิน 12 เดือน)  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านระบบงานฯ  
น้อยกว่า 4 รายการ ตามท่ีกำหนด 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านระบบงานฯ  
ไม่น้อยกว่า 4 รายการ ตามท่ีกำหนด 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผ่านระบบงานฯ  
ครบ 7 รายการ ตามท่ีกำหนด 

5 
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ผู้ที่รับการประเมิน 
1. รอบการประเมิน 6 เดือนแรก และ รอบการประเมิน 6 เดือนหลัง  

กลุ่มที่ 1   ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกอง/ 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และเลขานุการกรม    

กลุ่มที่ 2   ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค    
กลุ่มที่ 3   สรรพสามิตพ้ืนที่ 

2. รอบการประเมิน 12 เดือน 
กลุ่มที่ 1    สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม และสำนักงานเลขานุการกรม    
กลุ่มที่ 2    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10    
กลุ่มที่ 3    สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพื้นที่ 

 
เกณฑ์การวัด:  รอบ 6 เดือนแรก  รอบ 6 เดือนหลัง  และรอบ 12 เดือน 

1. ระดบัความสำเร็จในการดำเนินการ  
2. ความครบถ้วนของเอกสารรายงานการควบคุมภายในตามท่ีกำหนด 
3. การส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
   ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
1. นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ต่อ 55912 

2. นางสาวปรียาภรณ์  จันทร์สอ้ิง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ต่อ 55918 

3. นางสาวนิภาวรรณ  ถึงฝั่ง นักวิชาการสรรพสามิต ต่อ 55921 
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ประเด็นที ่4    :  การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

น้ำหนัก           :  ร้อยละ 25 

คำอธิบาย 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนโดยได้นำ
เครื ่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร เช่น Public sector Management Quality 
Award (PMQA) การพัฒนาและจัดวางระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) การสร้างหน่วยงานต้นแบบ
การให้บริการ (Idol Organization) การสร้างมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (Excise Service 
Standard) รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตไปสู่มาตรฐานระดับประเทศโดย  
ใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Centre: GECC) และ
ผลักดันให้กรมสรรพสามิตดำเนินการตามระบบราชการ 4.0  

ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนาเกณฑ์ 
PMQA ไปสู่เกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐทำงานโดยยึดหลัก  
3 อย่าง ที ่สำคัญคือ การเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric Government)  
การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connected Government)  และการเป็นภาครัฐ
อัจฉริยะ (Smart and High Performance government) ในปี พ.ศ. 2562 กรมสรรพสามิตได้เข้าร่วมการรับรอง
ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยเป็น 1 ใน 9 หน่วยงานที่ได้ประเมินสถานะองค์การในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ร่วมกับอีก 8 หน่วยงานในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น ส่วนราชการระดับกรม จำนวน  
6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมบังคับคดี 
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และส่วนราชการระดับจังหวัดจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดสระบุรี โดยกรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานที่โดดเด่น
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 มีการพัฒนาและตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อเป็นการ
เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย นอกจากนี้ 
ในปี พ.ศ. 2560 – 2562  กรมสรรพสามิตได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาทั่วประเทศ
ได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของ
กระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวนมากที่สุด โดยกรมสรรพสามิตมีเป้าหมายให้สำนักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาทั่วประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสรรพสามิตจึงมีแนวทางดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี  ได้แก ่ 

1. กรณีหน่วยงานส่วนกลาง 
2. กรณีสำนักงานสรรพสามิตภาค 
3. กรณีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่   

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. กรณีหน่วยงานส่วนกลาง 
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1. กรณีหน่วยงานส่วนกลาง 

 เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ได้ให้บริการประชาชนโดยตรง ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเลือกประเด็นจาก 1 ใน 3 กระบวนการดังนี้  

- กระบวนการหรือการทำงานที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน ระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
หรือหน่วยงานภายนอกกรมสรรพสามิต (Open and Connected Government) 

- กระบวนการหรือการทำงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
- กระบวนการหรือการทำงานที่ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือกรมสรรพสามิตมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย (Smart and High Performance Government) 
  

เกณฑ์การประเมิน 
1. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ (ระบุระดับ) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

โดยผลการดำเนินงานและค่าคะแนนที่ได้ จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการดำเนินการดังนี้  
 

ระดับ กิจกรรมดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ ค่าคะแนน 
1 แต่งตั้งคณะทำงาน/ การมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

- เอกสารคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงาน/ 
การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการคัดเลือก
กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานที ่สอดคล้องกับการเป็น
ระบบราชการ 4.0 

1 

2 พิจารณาคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
การเป็นระบบราชการ 4.0 

- เอกสารหล ักฐานที ่แสดงให ้ เห็น
เก ี ่ ยวก ับการค ัด เล ื อกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

3 

3 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) 5 
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หมายเหตุ   
(1) แผนงานด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน อาจมีลักษณะ ดังนี้  

• แผนงานโครงการของหน่วยงานประจำปีที่มีอยู่แล้ว  

• แผนงานโครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่องหลายปี  

• ผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับกรม/กระทรวง/ประเทศ (ไม่เกินย้อนหลัง 2 ปี) 

• ผลงานที่นำไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

• ผลงานที่มีการบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงาน  

• ผลงานที่มีลักษณะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ  

• ผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ  

• ผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการเชิงรุก  

• ผลงานที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

• แผนอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการเป็นหน่วยงานราชการ 4.0   

(2) ในรอบการประเมิน 6 เดือนแรก ให้ดำเนินการตามแนวทางที ่กำหนด โดยให้แนบเอกสาร/หลักฐาน 
การดำเนินการ ตามระดับที่ได้ดำเนินการ รายงานผลผ่านระบบรายงานผลของสำนักแผนภาษี และรายงาน 
ผ่านระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  
 

1.2 การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  
 

ตัวช้ีวัด  ผลการดำเนินงาน ระดับคะแนน 
จำนวนกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

(ระบุจำนวน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 

        การพิจารณาผลการดำเนินการและระดับคะแนน ให้พิจารณาดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

จำนวนกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ

หน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

- - - - 1 

 

หมายเหตุ  ในรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด โดยให้แนบเอกสารสรุปผล
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) (แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) รอบ 12 เดือน) ผ่านระบบ
รายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  
 

ผู้ที่รับการประเมิน คือ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/กองทุกกอง/กลุ่มทุกกลุ่ม และเลขานุการกรม 
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คำอธิบาย 

ปัจจุบันระบบราชการไทยมุ ่งสู ่ระบบราชการ 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทำงานโดย  
“ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)” หมายความว่า 
ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อพลิกโฉม (Transform) หน่วยงาน ให้เป็น 
ที่เช ื ่อถือไว ้วางใจและเป็นที ่พ ึ ่งของประชาชนได้อย่างแท้จร ิง (Credible and Trusted Government)  
โดยประกอบไปด้วย   

1. การวางระบบและวิธีการทำงานใหม่ เพื่อให้ภาครัฐเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่น่าเชื่อถือ
ไว้วางใจได้ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริการราชการแผ่นดินที ่ดี  
ที่สำคัญ 3 ประการคือ 

1.1 ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) คือ การทำงาน
ที่ต้องเปิดเผยและโปร่งใส เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื ่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม มีการโอนถ่ายภารกิจ  
ของภาครัฐที ่ไม่ควรดำเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื ่นดำเนินการแทน มีการจัดโครงสร้างการทำง านเป็น 
แนวระนาบมากกว่าสายการบังคับบัญชาในแนวดิ ่ง และเชื ่อมโยงการทำงานราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 

1.2 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก 
(Citizen - Centric and Service - Oriented Government) คือการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้ง
คำถามเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ 
(Proactive public services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big government data) และ
ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ 
Tailored services) พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการต่าง ๆ 
สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องกา ร
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 

1.3 ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) โดยต้องทำงานอย่าง
เตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความ
ยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ รวมทั้ง ทำให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการ
ปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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รูปที่ 1  ระบบราชการ 4.0 
ที่มา  :   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร 

2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานใหม่ โดยการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่มุ่งเน้น ความซื่อสัตย์ สุจริตและประโยชน์ส่วนรวม  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานใหม ่
ที่มา  :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร 

3. การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ เพื่อสร้างสมดุล และจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างกลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐเองให้กระชับ
และไม่เกิดความซับซ้อน 
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ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ ระบบราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วย

ปัจจัยอย่างนอ้ย 3 ประการ ดังนี้  

(1) การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการ
ทำงานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือทำงานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู ่การร่วมมือกัน 
(Collaboration)  เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”  

(2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื่องใหม่ ๆ เพื่อให้
เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วม  

(3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) เป็นการผสมผสานการจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และ  
ทุกช่องทางได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด 
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2. กรณีสำนักงานสรรพสามิตภาค 
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2. กรณีสำนักงานสรรพสามิตภาค 

เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้มีการให้บริการกับประชาชนโดยตรง จึงให้พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานในการกำกับดูแล (สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา) ให้เสนอผลงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Centre: GECC) จากสำนักนายกรัฐมนตรี ซ ึ ่งกรมสรรพสามิตจะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที ่ของสำนักงานสรรพสามิตภาค เป็นคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการ 
ตามมาตรฐานการให้บริการโดยให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในการ
ประเมินสำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ี/พื้นท่ีสาขาในการกำกับดูแล  

ทั้งนี้ การประเมินให้พิจารณาผลการดำเนินการจากการศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น 
รายงานการประชุม คำสั่งคณะทำงานฯ แผนงาน/โครงการ ที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู ้บริหารหน่วยงาน 
ภาพถ่าย การสุ ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี ่ยวข้องทั ้ง ผู ้บริหาร เจ้าหน้าที ่ และผู ้รับบริการ การสังเกตการณ์  
จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  

1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ (ระบุระดับ) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

           โดยผลการดำเนินงานและค่าคะแนนที่ได้ จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการดำเนินการดังนี้  
 

ระดับ กิจกรรมดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ ค่าคะเนน 
1 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านมาตรฐาน

การให้บริการ 
เอกสารคำส ั ่งแต่งต ั ้งคณะทำงานด้าน
มาตรฐานการให้บริการ / เอกสารหลักฐาน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

1 

2 จ ัดทำแบบประเม ินการให ้บร ิ การของ
หน่วยงาน (Assessment Process) 

แบบฟอร์มที่ 5-1 (ภ) แบบประเมิน การ
ให้บริการของหน่วยงาน (Assessment 
Process) 

3 

3 จัดทำแผนปฏิบัต ิการ (Action Plan) เพ่ือ
ตรวจประเมินพื ้นที ่ในการกำกับดูแลตาม
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯที่กรมกำหนด 
และเพื ่อตรวจประเมินพื ้นที ่ท ี ่ส ่งเข้าร ่วม
รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการ
สะดวก ประจำปี 2563 

แบบฟอร์มที่ 5 - 2 (ภ)  แผนปฏิบัติการ
ด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

5 
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1.2 การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  
 

ตัวช้ีวัด  ผลการดำเนินงาน 
จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อ จำนวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้า
ร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจำปี พ.ศ. 2563  

(ระบุระดับคะแนน) 

         

 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครบทุกพื้นที ่

1 

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น ร้อยละ 50  
ของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่สมัครเข้าร่วม 

3 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 50 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขา ที่สมัครเข้าร่วม 

5 

 

คำอธิบาย 

1. หากสำนักงานสรรพสามิตภาค ส่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พ้ืนที่สาขา สมัครเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ไม่ครบทุกพื้นที่  ดังนั้นการประเมินรอบ 
6 เดือนหลังของสำนักงานสรรพสามิตภาค = 0 

2. การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 
สูตรการคำนวณ                          Y = (A/B) x 100  

โดย 
Y = ร้อยละ ของจำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 

ที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจำปี พ.ศ. 2563  

A = จำนวนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตภาค ที่ผ่าน
การคัดกรองเอกสารเบื้องต้น/ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจำปี พ.ศ. 2563  

B = จำนวนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในกำกับดูแลของสำนักงานสรรพสามิตภาคทั้งหมด
ที่สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563  

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทำ “เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุประดับคะแนนการพิจารณารอบ 
6 เดือนหลัง”เพ่ือให้สะดวกต่อการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนของสำนักงานสรรพสามิตภาค 



 

27 
 

ตัวอย่างเช่น สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ x  ส่งสำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่/พื ้นที ่สาขาเข้าร่วม  
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 15 แห่ง ดังนั้น
การประเมินรอบ 6 เดือนหลังพิจารณาดังนี้ 

จาก “ตารางสรุประดับคะแนนการพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง”  

 

กรณีท่ี 1 : มีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จำนวน 10 แห่ง 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนตั้งแต่ 7 แห่ง
ขึ้นไป ดังนั้น  การประเมินรอบ 6 เดือนหลังของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  x = 5  

กรณีท่ี 2 : มีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จำนวน 7 แห่ง 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 7 แห่ง 
ดังนั้นการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  x = 5 

กรณีที่ 3 : มีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จำนวน 7 แห่ง 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 6 แห่งหรือ
น้อยกว่า ดังนั้นการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  x = 3 

กรณีท่ี 4 : มีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จำนวน 6 แห่ง 
ดังนั้นการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  x = 1 

 

ระดับคะแนน จำนวนสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ (แห่ง) 15 

3 จำนวนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้นร้อยละ 50 
ของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่สมัครเข้าร่วม (แห่ง) 

7 

5 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 50 ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขา ที่สมัครเข้าร่วม (แห่ง) 

7 
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3. กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
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3. กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 ให้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) เป็นแนวทางในการดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที ่มีพื้นที่สาขาในกำกับดูแล  
ให้ดำเนินการในพ้ืนที่สาขาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน 

1. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  
1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   
 

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ (ระบุระดับคะแนน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

          โดยผลการดำเนินงานและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการดำเนินการดังนี้  

ระดับ กิจกรรมดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ ค่าคะแนน 
1 ทบทวนคำสั่ งแต ่งต ั ้งคณะทำงานด ้าน

มาตรฐานการให้บริการ / การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

- เอกสารคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานด้าน
มาตรฐานการให้บริการ / เอกสารหลักฐาน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

1 

2 จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของ
ศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ในการขอรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

- แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) แบบประเมินระบบ
การให ้บร ิ การของหน ่ วยงาน ( Self – 
Assessment Report)  
- แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตาม
ผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก 
( Government Easy Contact Center : 
GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 

3 ดำเนินการตามแผนการติดตามผลการ
ดำเน ินการของศ ูนย ์ราชการสะดวก 
ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสรุปผลการ
ดำเนินการตามแผนและเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ 

ดำเนินการตาม แบบฟอร์มที ่ 5 – 2 (พ) 
แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์
ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

5 

 

หมายเหตุ ระดับที ่ 3 ให้ดำเนินการตามแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกและสรุปผล 
การดำเนินการตามแผนและเสนอให้ผู้บริหารทราบให้ โดยรายงานผลการดำเนินการ (แบบฟอร์ม 5 -2 (พ)) ในรอบ 
6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ผ่านระบบรายงานผ่านระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
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1.2 การประเมินรอบ  6 เดือนหลัง  
1.2.1 กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ไม่มีสาขา 

ตัวช้ีวัด  ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ไม่มีสาขา ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 

(ระบุจำนวน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

การพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนนให้พิจารณาดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563  

1 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น แต่ไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 

3 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 

5 

  

ตัวอยา่งเช่น 

 
1.2.2 กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ภายใต้การกำกับดูแล 

ตัวช้ีวัด  
ผลการ

ดำเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได ้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที ่สาขา ในการกำกับดูแล ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน่วยงาน 

(ระบุจำนวน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
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                   การพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนนให้พิจารณาดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่สาขา อย่างน้อย 1 แห่ง สมัครเข้าร่วม การรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563  

1 

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา อย่างน้อย 1 แห่ง ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น 
แต่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 
2563 

3 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา อย่างน้อย 1 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 

5 

 

ตัวอย่างเช่น 
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หลักเกณฑ์และคำอธิบายเพิ่มเติม 
 

นิยาม 
 สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่/พื ้นที ่สาขา หมายถึง สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่ที ่ไม่มีสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในกำกับดูแล (1.2.1) /สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (1.2.2) 
  

หลักเกณฑ์ 
1. สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่เข้าร่วมการประเมินประจำปี พ.ศ. 2563 ต้องเป็นหน่วยงานที่ยังไม่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มาก่อน หรือเป็นสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/
พื้นที่สาขา  ที่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หมดอายุ ซึ่งจะต้องเข้าร่วม
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีแนวทางการเข้าร่วมดังนี้ 

1.1 กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที ่ที ่ ไม่มี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที ่สาขาในกำกับดูแล 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นั้น ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้แก่  

 

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 1 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สิงห์บุรี 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ 1 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ 2 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรสงคราม 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครปฐม 1 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครปฐม 2 

สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 1 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สตูล 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 4 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 5 

 
หมายเหตุ  

1. กรณีสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
แล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ให้สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นั้น ดำเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของ
กรมสรรพสามิต (ตามตัวชี้วัดการประเมินรอบ 6 เดือนแรก) สำหรับการประเมินผลตามตัวชี้วัดของสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ รอบ 6 เดือนหลัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ีนั้นจะได้ระดับคะแนน = 5   

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที ่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) หมดอายุ ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยในปี พ.ศ. 
2563 มีจำนวน 1 แห่งคือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 โดยการประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ รอบ 6 เดือนแรกและรอบ 6 เดือนหลัง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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3. ในกรณีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที ่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นั้น  
ไม่ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 แต่สำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นั้น ต้องดำเนินการดังนี้ 

3.1 ในรอบ 6 เดือนแรก ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (ตามตัวชี้วัดการประเมินรอบ 6 เดือนแรก)  

3.2 ในรอบ 6 เดือนหลัง กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร จะร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  
1 – 10 ในการพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนนให้พิจารณาในรอบ 6 เดือนหลัง โดยระดับคะแนนที่ได้ 
อยู่ในช่วง 1 – 3  (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ดังกล่าว จะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและ
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของสำนักงานสรรพสามิตภาค และผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาค) โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ีนั้น จะต้องดำเนินการดังนี้ 

3.2.1 จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่การก่อสร้าง
อาคารเสร็จสมบูรณ์  

3.2.2 กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน  
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2564 หรือปีที่จะก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ 

3.2.3 จัดส่งเอกสาร ข้อ 1. – 2. ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนน  

4. ในกรณีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คัดเลือกเพิ่มเติม  
เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 และไม่ใช่อาคาร
ของกรมสรรพสามิต  ให้พิจารณาเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 
พ.ศ. 2563 โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลตามตัวชี้วัดของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ รอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้ 

4.1 หากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รอบ 6 เดือนหลัง 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน
และหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของสำนักงานสรรพสามิตภาค และผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาค 

4.2 หากสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ไม่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นั้น ต้องดำเนินการดังนี้ 

      4.2.1 ในรอบ 6 เดือนแรก ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (ตามตัวชี้วัดการประเมินรอบ 6 เดือนแรก)  
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      4.2.2 ในรอบ 6 เดือนหลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 
ในการพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนนให้พิจารณาในรอบ 6 เดือนหลัง โดยระดับคะแนนที่ได้อยู่ในช่วง 1 – 3  
(สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ดังกล่าว จะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ 
ผลการประเมินการปฏิบัติของสำนักงานสรรพสามิตภาค และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค) โดย
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นั้น จะต้องดำเนินการดังนี้ 

      (1) จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งระบุช่วงเวลา 
ที่การก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์  

      (2) กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2564 หรือปีที่จะก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ 

      (3) จัดส่งเอกสาร ข้อ 1. – 2. ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนน  

 

1.2 กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการกำกับดูแล  
(1) ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พิจารณาส่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการกำกับดูแล

สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563  
อย่างน้อย 1 แห่ง หากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา มีความพร้อมมากกว่า 1 แห่งก็สามารถส่งเพิ่มเติมได้  
ทั้งนี้ ให้พิจารณาส่งสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่เป็นอาคารสำนักงานของกรมสรรพสามิต เข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ทุกสำนักงาน 

ตัวอย่างเช่น  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  
สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน สาขาเกาะสมุย และสาขาเวียงสระ โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
สาขาพุนพิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2561 และ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ปี พ.ศ. 2562 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีควรพิจารณาส่ง 
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ สาขาเกาะสมุย และ/หรือ สาขาเวียงสระ  

ดังนั้น การประเมินผลตามตัวชี้วัดของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี รอบ 6 เดือนแรกและ
รอบ 6 เดือนหลัง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

(2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาได้รับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขาแล้ว ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานั้น ๆ 
ดำเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของ 
กรมสรรพสามิต (ตามตัวชี้วัดการประเมินรอบ 6 เดือนแรก) สำหรับการประเมินผลตามตัวชี้วัดของสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ รอบ 6 เดือนหลัง สำนักงานสรรพสามิตพื้นท่ีนั้นจะได้ระดับคะแนน = 5   
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ตัวอย่างเช่น  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ และสาขาน้ำปาด โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี พ.ศ. 2561 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
สาขาน้ำปาด ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี พ.ศ. 2562 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2563 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 
รอบ 6 เดือนหลังจะได้ระดับคะแนน = 5  

(3) ในกรณีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการกำกับดูแล  
ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เหลือเพียง 1 แห่ง และอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที ่สาขานั้น ไม่ต้องเข้ าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 แต่ต้องดำเนินการดังนี้ 

3.1 จัดทำหนังสือชี ้แจงเหตุผลที ่สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่สาขา ไม่สามารถเข้าร่วม  
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งระบุช่วงเวลา
ที่การก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์  

3.2 กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปีถัดไป 

3.3 จัดส่งเอกสาร ข้อ 3.1 – 3.2 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนน 

ทั้งนี ้ กลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร จะร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 ในการ
พิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนนให้พิจารณาในรอบ 6 เดือนหลัง โดยระดับคะแนนที่ได้อยู่ในช่วง 1 – 3 
และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาดังกล่าว จะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของสำนักงานสรรพสามิตภาค และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 

(4) ในกรณีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการกำกับดูแล  
เป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 และไม่ใช่อาคารของกรมสรรพสามิต ให้พิจารณาเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลตามตัวชี้วัด
ของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ รอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้ 

4.1 หากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ  
ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รอบ  
6 เดือนหลัง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณา
หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของสำนักงานสรรพสามิตภาค และ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค 
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4.2 หากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ไม่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขานั้น ต้องดำเนินการดังนี้ 

4.2.1 ในรอบ 6 เดือนแรก ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (ตามตัวชี้วัดการประเมินรอบ 6 เดือนแรก)  

4.2.2 ในรอบ 6 เดือนหลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตาม
และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 
1 – 10  ในการพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนนให้พิจารณาในรอบ 6 เดือนหลัง โดยระดับคะแนนที่ได้ 
อยู่ในช่วง 1 – 3  (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาดังกล่าว จะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน
และหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของสำนักงานสรรพสามิตภาค และผู้อำนวยการสำนักงาน
สรรพสามิตภาค) โดยสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขานั้น จะต้องดำเนินการดังนี้ 

1) จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งระบุช่วงเวลา 
ทีก่ารก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์  

2) กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน  
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2564 หรือปีที่จะก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ 

3) จัดส่งเอกสาร ข้อ 1. – 2. ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินการ/ค่าคะแนน  

 
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ไม่ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 และยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ให้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต และจะต้องเข้าร่วมในปีถัดไป 
 
3. สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว 
ให้ดำเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ
กรมสรรพสามิต 

 

4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
หมดอายุต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทันที 
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5. คณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต  
ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่/พื้นที่สาขา โดยตรวจประเมินตาม “คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐาน 
การให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” 
 
6. สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที่/พื ้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตั้งแต่ ปี 2560  
(ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื ่องการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 จำนวน 12 แห่ง) มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

ปี พ.ศ. ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

GECC 

ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 
สำนักงานสรรพสามิต รวม 

2560 10 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 1 

2561 

2 พ้ืนที่จันทบุรี สาขาเมือง 1 
3 พ้ืนที่อำนาจเจริญ สาขาเมืองอำนาจเจริญ 1 
4 พ้ืนที่นครพนม  1 
5 พ้ืนที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน 

4 
  พ้ืนที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 
  พ้ืนที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย 
  พ้ืนที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ 
6 พ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์  1 
7 พ้ืนที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 1 
9 พ้ืนที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง 1 
10 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 1 

รวม 12 
 

7. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกปี 2562 
(ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื ่องการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ  
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 28 แห่ง) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ระดับก้าวหน้า จำนวน 2 แห่ง 

สำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562 

รวม 

5 อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด 1 
6 เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 1 

รวม 2 
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ระดับพื้นฐาน จำนวน 26 แห่ง 
 

สำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562 

รวม 

1 อยุธยา 2  
 ปทุมธานี 2 

ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี 
3 

2 สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 
นครนายก 

2 

3 ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ 

2 

4 สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร 
นครพนม สาขาศรีสงคราม 

2 

5 ลำปาง สาขาเมืองลำปาง  
 น่าน สาขาเมืองน่าน 5 
 พะเยา สาขาเมืองพะเยา 

แพร่ สาขาเมืองแพร่ 
แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

6 พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก 1 
7 สมุทรสาคร 

เพชรบุรี สาขาชะอำ 
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

3 

8 สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี 
ชุมพร สาขาเมืองชุมพร 
พังงา สาขาตะกั่วป่า 
นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 
ภูเก็ต 

5 

9 ตรัง สาขาเมืองตรัง 
ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี 

2 

10 กรุงเทพมหานคร 2 1 
รวม 26 
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8. ในรอบการประเมิน 6 เดือนแรก ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด โดยแนบ
เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ และรายงานผลผ่านระบบรายงานผลของสำนักแผนภาษี และรายงานผ่าน
ระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และในรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ให้แนบเอกสาร/
หลักฐานการดำเนินการ/สรุปผลการดำเนินการ ตามแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) ในรอบ  12 เดือน ผ่านระบบรายงานผ่านระบบรายงานผล
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 
9. รายชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้อ้างถึง หนังสือที่กรมสรรพสามิตส่งรายชื่อการ
เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่ สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 
 
10. รายชื่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น และผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้อ้างถึง 
หนังสือที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น และ
รายช่ือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563  
 
ผู้ที่รับการประเมิน : สรรพสามิตพ้ืนที่ 

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ตำแหน่ง 
หมายเลข
โทรศัพท์ 
(ภายใน) 

1. นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ต่อ 55912 

2. นางสาวนวธิ์ฬส  พุฒเมือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ต่อ 55916 

3. นางสาวพิมลมาลย์  เอี่ยมโอภาส นักวิชาการสรรพสามิต ต่อ 55920 
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เอกสารแนบ 
 

ส่วนกลาง 

1. แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) แผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ 
 

สำนักงานสรรพสามิตภาค 
1. แบบฟอร์มที่ 5 - 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 

2. แบบฟอร์มที ่5 - 2 (ภ) แผนปฏบิัติการด้านมาตรฐานการให้บรกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 

3. เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุประดับคะแนนการพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง 

4. คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาคท่ี 1 - 10 
 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

1. แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment Report)  
2. แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government 

Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 
 
  

 

ภาคผนวก ก 

 
(ประเด็นที ่1 : การมุง่เนน้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 
ประกอบด้วย 

 
เรื่อง ภาคผนวก ก 

หน้า 

แบบส ำรวจ 1-1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 1 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 2 



 
 
  

ภาคผนวก ก 1 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
        “(ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม)........................................................................”  
                               “(สถานที่).......................................................................” 
                          “(วัน/เดือน/ปี).......................................................................” 

 

โปรดระบุประเภทกิจกรรมที่เข้ำร่วม (โปรดเลือกเพียง 1 กิจกรรม) 
           กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
           กำรช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR)         
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชำย                 หญิง  
2. อำยุ ต่ ำกว่ำ 20 ปี       20 - 30 ปี        31 - 40 ปี        41 - 50 ปี       51 - 60 ปี        60 ปีขึ้นไป 
3. สถำนภำพผู้ตอบ       ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม                     ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร                   
                              ผู้ขอใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่        ผู้เสียภำษตีำม พ.ร.บ. สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 
                              หน่วยงำนภำครัฐ               ภำคเอกชน               ประชำชน 
                              นักเรียน นักศึกษำ              อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................... 
 

4. ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมกับกรมสรรพสำมิตหรือไม่        ครั้งแรก       1 – 3 ครั้ง       มำกกว่ำ 3 ครั้ง 
ส่วนที่ 2  กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กรุณำขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่ำน       
2 รูปแบบ/หัวข้อ ในกำรจดักิจกรรมสอดคล้องกับควำมต้องกำร/ 

ควำมคำดหวังของท่ำน 
     

3 ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับใช้ได้      
4 ท่ำนได้มสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ      
5 ท่ำนมีควำมรับรู้ และเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมติ      
6 เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถให้ข้อมลู หรือตอบข้อซักถำมของท่ำนได้เป็นอย่ำงดี      
7 ช่องทำงกำรสื่อสำร และประชำสมัพันธ์กิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
8 ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
9 สถำนท่ีจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
10 ภำพรวมควำมพึงพอใจในกำรจัดกจิกรรมครั้งนี ้      

 

ขอให้ท่ำนโปรดแสดงข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรจดักิจกรรมของกรมสรรพสำมิตต่อไป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอบพระคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม   

แบบส ารวจ 1-1 

 

  



 
 

ภาคผนวก ก 2 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

ประเด็นที่ 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมที่ 1 : การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การ
ด าเนินงาน หรือการประเมินผลของหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 2 : ……………………..............................……..(ระบุชื่อกจิกรรม).................................................................. 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 

ค าอธิบาย  : 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ด าเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่  
1. กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผน 

กำรตัดสินใจ กำรด ำเนินงำน หรือกำรประเมินผลของหน่วยงำน 
2. กำรช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 

1)  ข้อมูลการด าเนินงาน :  
   

ระดับ กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เคร่ืองหมาย /  - ) 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1 ด ำเนินกำร 2 เรื่อง และก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย    

2 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเพื่อด ำเนนิกิจกรรม   

3 ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่ก ำหนด   

4 ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม   

5 สรุปผลกำรจัดกิจกรรมเสนอหัวหน้ำหน่วยงำน   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก ก 3 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 
 

 

ประเด็นที่ 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน : 

ล าดับที ่ การประเมิน 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2  

มี () ไม่มี (×) มี () ไม่มี (×) 
1 เอกสำรหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำรก ำหนดเรื่องและ

กลุ่มเป้ำหมำยมำด ำเนินกำร 
    

2 เอกสำรหลักฐำนแผนงำน/โครงกำร      
3 เอกสำรหลักฐำนหรือภำพถ่ำยที่แสดงให้เห็นว่ำมีกำร

ด ำเนินตำมแผนงำน/โครงกำร หรอืกำรจัดกิจกรรม 
    

4 เอกสำรหลักฐำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

    

5 เอกสำรหลักฐำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรมเสนอหัวหน้ำ
หน่วยงำน 

    

 

 

3)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
   (เรื่องละ 5 คะแนน) 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

 
 
(ระบุร้อยละ) 

 
 
(ระบุร้อยละ) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
   (เรื่องละ 5  คะแนน)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
60 70 80 90 100 

 
 
(ระบุร้อยละ) 

 
 
(ระบุร้อยละ) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 
 

หมำยเหตุ ระดับ 1 = 1 คะแนน , ระดับ 2 = 2 คะแนน , ระดับ 3 = 3 คะแนน , ระดับ 4 = 4 คะแนน , ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ……(ระบุถ้ามี)…………… 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

……(ระบุถ้ามี)…………… 
 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

(ประเด็นที ่2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน) 
 

ประกอบด้วย 
 

เรื่อง ภาคผนวก ข 
หน้า 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง) 1 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 - 10) 4 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นท่ี) 7 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง) 10 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 - 10) 13 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นท่ี) 16 

ค ำอธิบำยแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

19 

เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  ตัวชี้วัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดย่อยที่ 1  :   
กำรเปิดเผยข้อมูล 

22 

เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  ตัวชี้วัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดย่อยที่ 2  :   
กำรป้องกันกำรทุจริต 

44 

แบบฟอร์มที่ 2-1  แบบฟอร์มแนวทำง/แผนงำนแก้ไขปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะเพ่ือ
พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร และสร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

50 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 52 



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข  1 

   

 

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

    " มี "      หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

    " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงาน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

600.00

O1 (1) โครงสร้างหน่วยงาน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร 100.00

O1 (3) อ านาจหน้าท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 0.00 หน่วยงานส่วนกลางไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี หน่วยงานส่วนกลางไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี

O1 (5) แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน 100.00

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 100.00

O1 (7) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

0.00

O1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 1

ตัวช้ีวัด :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  (การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

1.  การเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                          แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.  การป้องกันการทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                              แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1
กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)คะแนนเต็ม

ค าช้ีแจง



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 
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(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00

100.00

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 100.00

200.00

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

1,700.00

O8  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

0.00

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

O2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1
กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)คะแนนเต็ม



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข  3 

   

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

100.00

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100.00

O12 (2) การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

O12 (3)
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน

( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

การเปิดเผยข้อมูล (17 ข้อมูล) 1,700.00 0.00 0.00

การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,200.00 0.00 0.00

(7)

ข้อมูล

1

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการป้องกันการทุจริต

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

(4)

0.00

0.00

ผลคะแนน

(3)  การป้องกันการทุจริต

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 4 

 

 

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

    " มี "      หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

    " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงาน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้างหน่วยงาน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร 100.00

O1 (3) อ านาจหน้าท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน 100.00

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 100.00

O1 (7) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 100.00

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

0.00

0.00

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 1

ตัวช้ีวัด :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  (การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 - 10

(7)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

0.00

0.00

0.00

0.00

(4)

ข้อมูล

O1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน

ผลคะแนน

ค าช้ีแจง

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)

1.  การเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                          แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.  การป้องกันการทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                              แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้



 
 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 5 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ) 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00

100.00

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 100.00

200.00

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

(7)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

(4)

ข้อมูล

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)

O8  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

O2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน



 
 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 6 

 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

100.00

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100.00

O12 (2) การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

O12 (3)
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ี

ได้
ระดับคะแนน

( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผลคะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง คร้ังท่ี 1

0.00

1

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

(4) (7)

ข้อมูล

ผลคะแนน

(3)  การป้องกันการทุจริต

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการป้องกันการทุจริต



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 7 

 

 

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

    " มี "      หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

    " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงาน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้างองค์กร 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 100.00

O1 (3) อ านาจหน้าท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน 100.00

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 100.00

O1 (7) กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 100.00

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

0.00

0.00

1.  การเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                          แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.  การป้องกันการทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                              แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้

O1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน
ข้อมูล

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 1

ตัวช้ีวัด :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  (การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

0.00

0.00

0.00

0.00

ค าช้ีแจง



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 8 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00

100.00

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 100.00

200.00

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูล

O8  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

0.00

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน
ข้อมูล

O2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 9 

 

 

 

  

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

100.00

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100.00

O12 (2) การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

O12 (3)
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ี

ได้
ระดับคะแนน

( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผลคะแนนเต็ม

1

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการป้องกันการทุจริต

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 1
ข้อมูล

0.00

(4) (7)

0.00

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(3)  การป้องกันการทุจริต



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข 10 

 

 

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

    " มี "      หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

    " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงาน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

600.00

O1 (1) โครงสร้างหน่วยงาน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร 100.00

O1 (3) อ านาจหน้าท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 0.00 หน่วยงานส่วนกลางไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี หน่วยงานส่วนกลางไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี

O1 (5) แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน 100.00

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 100.00

O1 (7) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 100.00

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 2

ตัวช้ีวัด :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  (การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

1.  การเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                          แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.  การป้องกันการทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                              แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2

ค าช้ีแจง

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล
ผลคะแนน

O1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข 11 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00

100.00

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 100.00

200.00

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

1,700.00

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2
คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

0.00

ผลคะแนน

O8  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

0.00

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

O2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข 12 

 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

100.00

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100.00

O12 (2) การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

O12 (3)
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน

( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

การเปิดเผยข้อมูล (17 ข้อมูล) 1,700.00 0.00 0.00

การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,200.00 0.00 0.00

(7)

ข้อมูล

ผลคะแนน

(3)  การป้องกันการทุจริต

1

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการป้องกันการทุจริต

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง คร้ังท่ี 2

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2

(4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 13 

 

 

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

    " มี "      หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

    " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงาน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้างหน่วยงาน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร 100.00

O1 (3) อ านาจหน้าท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน 100.00

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 100.00

O1 (7) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ข้อมูล

ค าช้ีแจง

คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)

0.00

O1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 0.00

กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 2

ตัวช้ีวัด :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  (การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 - 10

ผลคะแนน

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

1.  การเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                          แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.  การป้องกันการทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                              แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2



 
 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 14 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ) 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00

100.00

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 100.00

200.00

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

O2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูล

0.00

O8  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

ข้อมูล
คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล
ผลคะแนน

(3)   การเปิดเผยข้อมูล
(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2



 
 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 15 

 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

100.00

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100.00

O12 (2) การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

O12 (3)
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ี

ได้
ระดับคะแนน

( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการป้องกันการทุจริต

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง คร้ังท่ี 2

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2

(4) (7)

ผลคะแนน

(3)  การป้องกันการทุจริต

ข้อมูล
กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผลคะแนนเต็ม



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 16 

 

 

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

    " มี "      หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน

    " ไม่มี "   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงาน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้างองค์กร 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 100.00

O1 (3) อ านาจหน้าท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนการขับเคล่ือนหน่วยงาน 100.00

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 100.00

O1 (7) กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 100.00

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 2

ตัวช้ีวัด :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  (การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

0.00

0.00

0.00

0.00

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2ข้อมูล

ผลคะแนน
คะแนนเต็ม

0.00

0.00

0.00

0.00

กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

ค าช้ีแจง

1.  การเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                          แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน

2.  การป้องกันการทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  

                              แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้

O1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน

(3)   การเปิดเผยข้อมูล



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 17 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี 100.00

100.00

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 100.00

200.00

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน

0.00

(7)(4)

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2ข้อมูล

ผลคะแนน
คะแนนเต็ม

O2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูล

O8  การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

0.00

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

0.00

0.00

0.00

(3)   การเปิดเผยข้อมูล

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 
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(5) (6) (8) (9)

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100.00

100.00

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100.00

O12 (2) การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 100.00

O12 (3)
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ี

ได้
ระดับคะแนน

( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

ข้อมูล

(3)  การป้องกันการทุจริต
(4) (7)

0.00

0.00

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน

(10)  ผลประเมินการป้องกันการทุจริต

ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง คร้ังท่ี 2

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลการประเมิน คร้ังท่ี 2
กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผลคะแนนเต็ม



ค ำอธิบำยแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ภาคผนวก ข 19 

 

(1) ชื่อหน่วยงาน   ให้ระบุชื่อหน่วยงำน โดยคลิกเลือกจำก Drop down list  
 

(2) เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   ให้ระบุ URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
 

(3)  แบบประเมินตนเองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน   
 โดยประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน 2 ด้ำน  คือ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต   

 

(4)  คอลัมน์ “ข้อมูล”  คือ  ข้อมูลต่ำง ๆ ที่แต่ละหน่วยงำนต้องเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  การเปิดเผยข้อมูล  มี 9 ข้อย่อย  18 ข้อมูล  ดังนี้ 
 

O1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน  (7 ข้อมูล) 
 

หน่วยงานส่วนกลาง ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 

O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน  

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและ

บุคลำกร 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและ

บุคลำกร 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและ

บุคลำกร 

O1 (3) อ ำนำจหน้ำที่ O1 (3) อ ำนำจหน้ำที่ O1 (3) อ ำนำจหน้ำที่ 

- O1 (4) พ้ืนที่รับผิดชอบ O1 (4) พ้ืนที่รับผิดชอบ 

O1 (5) แผนกำรขับเคลื่อน

หน่วยงำน 

O1 (5) แผนกำรขับเคลื่อน

หน่วยงำน 

O1 (5) แผนกำรขับเคลื่อน

หน่วยงำน 

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 

O1 (7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงำน 

O1 (7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงำน 

O1 (7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงำน 
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O2 กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล) 
O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

 

O3 ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน  (2 ข้อมูล)   
O3 (1) Q&A (ถำม-ตอบ)  
O3 (2) Social Network  

 

O4 แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  

 

O5 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน  

 

O6 มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน  (2 ข้อมูล)   
O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน  
O6 (2) E-Service 

 

O7 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

 

O8 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O8 (1) ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

 

O9 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน  (2 ข้อมูล)   
O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  

 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  การป้องกันการทุจริต  มี 3 ข้อย่อย  5 ข้อมูล  ดังนี้ 
 

O10 กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  (1 ข้อมูล)   
O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร   
 

O11 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  (1 ข้อมูล)   
O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  
 

O12 แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน  (3 ข้อมูล)  
O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
O12 (2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
O12 (3) กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
             (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  
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(5)  การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  หมำยถึง  กำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ตำม (4)  บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
- โดยเลือกค ำตอบจำก Drop down list  “มี” / “ไม่มี” กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  

 

“มี”      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

“ไม่มี”   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือ 
                         มีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

(6)  คะแนนเต็ม  หมำยถึง  คะแนนของข้อมูลแต่ละข้อ  ข้อมูล 1 ข้อ เท่ำกับ 100 คะแนน  
- แบบประเมินตนเอง ส ำหรับหน่วยงำนส่วนกลำง มีทั้งหมด 22 ข้อมูล = 2,200 คะแนน 
- แบบประเมินตนเอง ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคและส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่   
                           มีทั้งหมด 23 ข้อมูล  =  2,300  คะแนน   

       

หมายเหตุ  เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินระดับคะแนน จึงก าหนดใหข้้อมูล 1 ข้อ เท่ากับ 100 คะแนน 
 

 (7)  ผลการประเมิน  หมำยถึง  ผลคะแนนและช่วงคะแนนที่ได้ จำกกำรประเมินตนเอง ตำม (5)  
ผลคะแนน  คือ  ค่ำคะแนนของข้อมูลแต่ละข้อที่ได้จำกกำรประเมินตนเอง 

- กรณีเลือก “ มี ”   ค่ำคะแนน  เท่ำกับ 100  คะแนน ต่อ 1 ข้อ 
- กรณีเลือก “ ไม่มี ”  ค่ำคะแนน  เท่ำกับ 0  คะแนน ต่อ 1 ข้อ  

 

(8)  จากการประเมินตนเอง ตาม (5)   
- กรณีเลือก  “มี”  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)  ใน (8) 

 

(9)  จากการประเมินตนเอง ตาม (5)   
- กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล ใน (9) 
 

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูลและผลประเมินการป้องกันการทุจริต คือ  ผลคะแนนรวมที่ได้จำกกำร
ประเมินตนเองทั้ง 2 ด้ำน 

 
หมายเหตุ   การประเมินตนเองตามคอลัมน์ (5) ทุกหน่วยงานต้องท าให้ครบทุกข้อ พร้อมระบุต าแหน่งข้อมูล 
(Link / URL Website) ในคอลัมน์ (8) หรือระบุเหตุผลในคอลัมน์ (9) แล้วแต่กรณี 
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ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 
แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  ประกอบด้วย (1) ข้อมูลพื้นฐำน   (2) กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร   (3) ช่องทำงกำร
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   (4) แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำน   (5) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน   (6) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน   
(7) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   (8) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต   (9) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม   

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน    

O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน - เป็นโครงสร้างของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการ
แบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน     
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่โครงสร้ำงหน่วยงำน ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำง
น้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะโครงสร้ำงของหน่วยงำน  

 มีรำยละเอียดกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของหน่วยงำน ตำมสำยกำรบังคับ
บัญชำ 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

 

เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร - เป็นข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุลและต าแหน่งของผู้บริหารและบุคลากร
ของหน่วยงาน 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหำรและ
บุคลำกรของหน่วยงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน 
ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกรของ
หน่วยงำน ประกอบด้วย ชื่อ – นำมสกุล และต ำแหน่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 

O1 (3) อ านาจหน้าที่ - มีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่เนื้อหำเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่
หรือภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 25 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจ
ของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 
 
 

- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 26 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่รับผิดชอบ*** 
 
(ข้อมูลนี้เฉพาะส านักงานสรรพสามิต
ภาค และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

- เป็นข้อมูลพื้นที่ในความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนที่ในควำม
รับผิดชอบตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) 
ของหน่วยงำนซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
 ส านักงานสรรพสามิตภาค 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่ เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ พ้ืนที่ ในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 

 แผนที่แสดงพื้นที่ (จังหวัด) ในควำมรับผิดชอบ 

 รำยชื่อส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ในกำรก ำกับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 27 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 
 
 
 
 

 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่/พ้ืนที่สำขำใน
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 

 แผนที่แสดงพ้ืนที่ (จังหวัด  เขต/อ ำเภอ  แขวง/ต ำบล) ใน
ควำมรับผิดชอบ 

 รำยชื่อส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สำขำในกำรก ำกับดูแล 
(ถ้ำมี) 

 
 

O1 (5) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน - อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม
สรรพสามิต  

- ต้องเป็นข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 28 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่ เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  อย่ ำงน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย 

- ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

- ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy 
Map) ของกรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   หรือ  ยุทธศำสตร์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของกรม
สรรพสำมิต ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน  

- ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ของหน่วยงำน ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมของกรมสรรพสำมิต (ถ้ำมี)  

- แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของหน่วยงำน (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 29 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

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

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน อย่ำงน้อย
จะต้องประกอบด้วย 

- ที่อยู่ของหน่วยงำน  

- หมำยเลขโทรศัพท์  หมำยเลขโทรสำร  

- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

- แผนที่ตั้งของหน่วยงำน  

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 30 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (7) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - เป็นข้อมูลกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน   เช่น 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน   
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำง
น้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำน อย่ำงน้อย
จะต้องประกอบด้วย  

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
เช่น 

- พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560   พระรำชกฤษฎีกำก ำหนด
ประเภทสินค้ำตำมพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 31 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

- กฎกระทรวงกำรคลัง  ประกำศกระทรวงกำรคลัง  ประกำศกรมสรรพสำมิต  
ระเบียบกรมสรรพสำมิต 
 

 กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
-  พระรำชบัญญัติ วิ ธี ปฏิบั ติ ร ำชกำ รทำงปกครอง พ.ศ .๒๕๓๙ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระรำชบัญญัติ กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร พิจำรณำอนุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 

O2  การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ - เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

- เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์  ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 32 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูล/ข่ำวสำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

 

- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 33 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน  

O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ) - เป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ 
(Mailbox)   เ ว็ บบอร์ ด  (Webboard)   Application LINE  Application 
MESSENGER   

- เป็นช่องทางติดต่อ/สอบถามท่ีใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรสอบถำม (ถำม-
ตอบ)/กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน และผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซ่ึง
จะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงติดต่อ/สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน เช่น กล่องข้อควำม (Mailbox)  เว็บบอร์ด 
(Webboard)  Application LINE  Application MESSENGER  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ- แนบเอกสำร/
หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 34 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O3 (2) Social Network - เป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Application Facebook  Application Line เป็นต้น  เพื่ อเป็นการเพิ่ ม
ช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป 

- เป็นช่องทาง Social Network ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงเชื่อมโยงไปสู่
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) 
ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงกำรเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น Application Facebook Application 
Line 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 35 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าป ี - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน  

- เป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์ ) ของหน่วยงำน  ซึ่ งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นแผนงำน/โครงกำร หรือกิจกรรมที่
หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 36 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการตามภารกิจ/
หน้าที่ความรับผิดชอบ  เพื่อแสดงถึงความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/
คู่มือกำรปฏิบัติงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซ่ึง
จะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นวิธีกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน/กำร
ให้บริกำรตำมภำรกิจ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ที่แสดงถึงมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนมีมำตรฐำนกำร/คู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำกอำจ
เผยแพร่เฉพำะมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมส ำคัญต่อภำรกิจของ
หน่วยงำนก็ได้ 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 37 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน  

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับ
ประชาชน 

- มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจที่แสดงถึงความมี
มาตรฐานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน
ทั่วไปควรรับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่มำตรฐำนกำรให้บริกำร/
คู่มือส ำหรับประชำชน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซ่ึง
จะต้องมรีำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นวิธีกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ
ที่แสดงถึงควำมมีมำตรฐำนของหน่วยงำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนมีกระบวนงำนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรตำมภำรกิจจ ำนวน
มำก อำจเผยแพร่เฉพำะคู่มือส ำหรับประชำชนที่มีควำมส ำคัญต่อภำรกิจของ
หน่วยงำนก็ได้ 
 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 38 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O6 (2)  E-Service 
 
 

- เป็นช่องทางให้บริการที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

- เป็นช่องทางให้บริการ (E-Service) ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรขอรับบริกำร
ตำมภำรกิจของหน่วยงำนในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service ) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน  

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนในรูปแบบ
ออนไลน์ ( E-Service ) ให้เผยแพร่ช่องทำงกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
สรรพสำมิต ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน โดย Link / 
URL Website นั้นต้องเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 39 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ 
ที่หน่วยงานจัดท าขึ้น  
- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของ
หน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรและ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนได้ 
ซึ่งก ำหนดโดยส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรือส ำนักงำนสรรพสำมิต
ภำค หรือส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ภำยใต้อ ำนำจกำรบริหำรและ
กรอบของกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เช่น  

- หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  
- หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร  
- หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร  
- หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
- หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 40 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O8  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน  

O8 (1) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

- เป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน
ทั่วไปสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ใช้งานในปัจจุบัน 
- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของ
หน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

ของเจ้ำหน้ำที่ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่  ให้
เผยแพร่ช่องทำงที่กรมสรรพสำมิตเปิดให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือประชำชนทั่วไป ติดต่อสอบถำม/ร้องเรียน ผ่ำนระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่ง Link/URL Website นั้น จะต้อง
เชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - เป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน
ทั่วไปสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง/
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ (Mailbox)  เ ว็บบอร์ด
(Webboard)  Application LINE  Application MESSENGER 

- เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรรับฟังควำม
คิดเห็น  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 

 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น ให้เผยแพร่ช่องทำงที่กรม
สรรพสำมิตเปิดให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชำชนทั่วไป 
ติดต่อสอบถำม/ร้องเรียน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน  
ซึ่ง Link/ Website นั้น จะต้องเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้
จริง 

 

 
 
 
 
 

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

- เป็นข้อมูลภายในปีท่ีประเมนิ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กำรด ำเนินกำรหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูล
ปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูล
เผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  กำรเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นภำพถ่ำยกิจกรรมกำรเปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนได ้

 
 
 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เ พ่ือให้ผู้ ประเมิน ( เจ้ ำหน้ำที่  กพร. ) 
ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 
กำรตอบ (ถ้ำมี) 
  
 

 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 :  กำรป้องกันกำรทุจริต 
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ค าอธิบาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ   
                    แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ ประกอบด้วย (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร    

(2) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร   (3) แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  
 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร - เป็นการถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุด 
คนปัจจุบันของหน่วยงำน (อธิบดีกรมสรรพสำมิต) 

 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

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

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 

 
 
 

 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 :  กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ภาคผนวก ข 45 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์  
 

- ต้องเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน 
ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นภำพที่แสดงถึงกำรด ำเนินกำร
หรือจัดกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

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

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 :  กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ภาคผนวก ข 46 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

หรือค่ำนิยมสุจริตให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 
รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 

 
 
 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน 

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็น
สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้  
 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

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

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 :  กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ภาคผนวก ข 47 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีลักษณะของเนื้อหำที่เผยแพร่เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำม
มำตรำ 7 และมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2540 ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

 

หมายเหตุ 
- ส ำหรับหน่วยงำนส่วนกลำง ให้เผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของกรม
สรรพสำมิตผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งต้องเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบและ
เข้ำดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 

O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติในกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของ
หน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 :  กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ภาคผนวก ข 48 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติใน
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน   

 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต ให้ดำวน์โหลดคู่มือ/แนวทำงกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ
กรมสรรพสำมิต และน ำไปอับโหลดลงเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพ่ือเผยแพร่
ต่อไป 

 
 

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

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 

O12 (3) การป้องกันการขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) 

- เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

- ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่คู่มือ/แนวทำง/แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) ผ่ำนระบบ

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 :  กำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ภาคผนวก ข 49 

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

เครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)   
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  ให้ดำวน์โหลดคู่มือกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสำมิต และน ำไปอับโหลดลง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
 

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

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
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หน่วยงาน ........................................................................... 

 
1. ผลการประเมินตนเอง คร้ังที่ 1  

 

1.1 ช่วงคะแนนทีไ่ด ้  

1.2 ระดับคะแนน  

  
2. การด าเนินการปรับปรุง  

2.1 การเปิดเผยข้อมูล 
สิ่งที่ต้องปรบัปรุง การด าเนินการปรับปรุง ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

O1 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน    

O2 กำรประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน    

O3 ช่องทำงกำรปฏิสัมพนัธ์ข้อมูลของหน่วยงำน      

O4 แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏบิัติงำนของหน่วยงำน      

O5 มำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำน/คูม่ือกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน   

   

O6 มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของ
หน่วยงำน 

   

O7 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน    
O8 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน    

O9 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน    
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2.2 การป้องกันการทุจริต 
สิ่งที่ต้องปรบัปรุง การด าเนินการปรับปรุง ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

O10 กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจรติของผู้บริหำร      

O11 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร    

O12 แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริต
ของหน่วยงำน 

   

 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้จัดท ำ     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติ 
       (.................................................)             (.................................................) 
ต ำแหน่ง ..............................................      ต ำแหน่ง.....................................................  
วันที่ ..............................................       วันที่ ..................................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 

ค าอธิบาย  : 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ
ที่เข้ำรับกำรประเมินได้ผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  ได้รับทรำบถึงข้อบกพร่องต่ำง ๆ ที่สะท้อนจำกเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และน ำมำพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรร
มำภิบำล  เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนให้เข้ำถึงกำรบริกำร
สำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน  มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำง
ชัดเจน  รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  กำร
รับสินบน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเทำ่
ทันสถำนกำรณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่ำว จะส่งผลให้กำรทุจริตใน
ภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทำง กำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนใน
ภำพรวมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในส่วนราชการระดับกรมที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำ
คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษำ
ข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เร่ือง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวทำงกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  
ท ำให้เกณฑ์กำรประเมิน ITA มีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต  ทั้งที่มี
ลักษณะที่เป็นกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อม  รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำร
ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้  โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  (1) กำรปฏิบัติหน้ำที่(2) กำรใช้
งบประมำณ   (3) กำรใช้อ ำนำจ   (4) กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร   (5) กำรแก้ไขปัญหำทุจริต    (6) คุณภำพกำร
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ด ำเนินงำน   (7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร   (8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน   (9) กำรเปิดเผยข้อมูล   (10) กำรป้องกันกำร
ทุจริต      

 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ได้น ำหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. เฉพำะในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and Transparency : OIT) ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของส่วนรำชกำร
ระดับกรมเพื่อให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้มำประยุกต์ใช้โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและข้อจ ำกัดในกำรเปิดเผยข้อมูล
ของหน่วยงำนระดับส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม/ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคและส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ 
โดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัด “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน” เพื่อให้สอดรับกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของส่วนรำชกำรระดับกรม  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  
ได้แก่  กำรเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) และกำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล)   

 

โดยส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส ำนักเลขำนุกำรกรม/ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคและส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่  
ต้องด ำเนินกำรให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและน ำมำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมกรอบกำรประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย  
และรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินกำรตำมกรอบกำรประเมินในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency : OIT) ตำมแบบที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรก ำหนด  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
2. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) คร้ังที่ 1  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 

Integrity and Transparency : OIT) (แบบ OIT-1)   
3. จัดท ำแนวทำง/แผนงำนในกำรแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์ม 2-1) เพื่อปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูล

สำธำรณะเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร สร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ และ ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง/แผนงำนในกำรปรับปรุงแก้ไข 

4. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) คร้ังที่ 2  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) (แบบ OIT-2)  ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง/แผนงำนในกำร
แก้ไขปรับปรุง   

5. สรุปผลกำรด ำเนินกำร เสนอผู้บริหำรหน่วยงำน 
 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)  

1.1)  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน  
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย / -) 

1 
ทบทวนและแต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

 

2 
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) คร้ังที่ 1  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) (แบบ OIT-1)   

 

3 

จัดท ำแนวทำง/แผนงำนในกำรแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์มที่ 2-1) เพื่อปรับปรุง
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร สร้ำงควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำน เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ และ ด ำเนินกำรตำมแนวทำง/
แผนงำนในกำรปรับปรุงแก้ไข 

 

4 
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) คร้ังที่ 2  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
(แบบ OIT-2)  ภำยหลังจำกกำรด ำเนนิกำรตำมแนวทำง/แผนงำนในกำรแก้ไขปรับปรุง 

 

5 สรุปผลกำรด ำเนนิกำร เสนอผูบ้ริหำรหน่วยงำน  

 
 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี () ไม่มี (×) 

1 
ค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

  

2 
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency : OIT) (แบบ OIT-1) 

  

3 
แนวทำง/แผนงำนในกำรแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์มที่ 2-1) ที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้บริหำรของหน่วยงำน 

  

4 
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (แบบ OIT-2) 

  

5 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรที่ผูบ้ริหำรของหน่วยงำนรับทรำบ   
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

2.1)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการ ระบุระดบัความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดบั 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 

 

2.2)  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ระบุคะแนนประเมิน (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 

หมายเหตุ        
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  0 – 19.99  คะแนน        =  1 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  20 – 39.99  คะแนน      =  2 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  40 – 59.99  คะแนน      =  3 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  60 – 79.99  คะแนน      =  4 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  80 – 100.00  คะแนน    =  5 คะแนน 

 
 
 
 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้ามี)…………… 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

……(ระบุถ้ามี)…………… 
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(ประเด็นที ่3 :: การควบคุมภายใน) 
 

ประกอบด้วย 
 

เรื่อง ภาคผนวก ค 
หน้า 

แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  –  
ระดับส่วนงานย่อย  (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

1 

ค าอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 
ระดับส่วนงานย่อย  (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

2 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม) 4 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง) 10 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม) 15 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร) 19 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 5  การติดตามประเมินผล) 23 

แบบสอบถามการควบคุมภายในชุดที่ 1  ด้านการบริหาร 28 

แบบสอบถามการควบคุมภายในชุดที่ 2  ด้านการเงิน 37 

แบบสอบถามการควบคุมภายในชุดที่ 3  ด้านอื่น ๆ 47 

แบบ ปค. 4-1 60 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 61 

แบบ ปค. 5-1 62 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5-1) 63 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 70 



แบบติดตาม ปค. 5 – 1  
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ชื่อส่วนงานย่อย   ...................................................... 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 
และวัตถุประสงค์  

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

การปรับปรุงการควบคุม 
ตามรายงานในแบบ ปค. 5 – 1  

ของงวดป ี2562 
 

(3) 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะการ
ด าเนินการ 

 
 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติ
ตามแผนการการปรับปรุง 

 
 

(6) 
      

 

(ลงช่ือ) ............................................................ ผู้รายงาน 

(..........................................................) 
ต าแหน่ง   ...................................................................... 

วันที่ ..................  เดือน  ................................. พ.ศ. ........................... 
 

 

 

หมายเหตุ    
- การกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ให้ดูได้จากค าอธิบายรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
– ระดับส่วนงานย่อย รอบการประเมิน 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

สถานะการด าเนินการ 

  *    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

     =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

  X    =   ยังไม่มีการด าเนินการ 

  0    =   อยู่ระหว่างด าเนินการ  



ค าอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย 
(แบบตดิตาม ปค. 5-1) 
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รอบการประเมิน 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

คอลัมน์ที่ (1)  ให้ระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ของภารกิจที่หน่วยงานได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ปค. 5 – 1)  ได้แก่  

(1.1) ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
รวมถึงค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 663/2561  เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองก ากับและตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต และการก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  (งานตามภารกิจ/หน้าที่หลักที่รับผิดชอบ) 

(1.2) ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ ได้แก่ 

- ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นภารกิจตามข้อ (1.1) อยู่แล้ว 
- กรณีที่แผนการด าเนินการ/ภารกิจ/นโยบายที่ได้รับมอบหมาย ไม่เป็นหน้าที่หรือภารกิจ

ตามกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่จัดตั้ง ให้ระบุภารกิจ/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมวัตถุประสงค์ 

(1.3) ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ หมายถึง งานตามภารกิจสนับสนุนของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) 
และวัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบของส่วนอ านวยการ/ฝ่ายอ านวยการ/ 
งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านบัญชีและงบประมาณ  ด้านการเงิน 
และทรัพย์สิน 

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

 
คอลัมน์ที่ (2) วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงส าคัญของภารกิจในคอลัมน์ที่ (1) ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ  
 
คอลัมน์ที่ (3) ระบุแผน/แนวทางในการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในคอลัมน์ (2) 

ซึ่งเป็นแผน/แนวทางท่ีหน่วยงานจะด าเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ตามท่ีได้
รายงานไว้ในแบบ ปค. 5 – 1 (ของงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)  
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คอลัมน์ที่ (4) ระบุก าหนดเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (3)  พร้อมทั้ง
ระบุหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในการด าเนินการ 

 
คอลัมน์ที่ (5) ระบุสถานะการด าเนินการตามแผน/แนวทางในการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ (3)   

*    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

   =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

X    =   ยังไม่มีการด าเนินการ 

0    =   อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
คอลัมน์ที่ (6) ระบุวิธีการติดตามการด าเนินการตามแผน/แนวทางในการปรับปรุงการควบคุม พร้อมทั้งสรุปผล

การปฏิบัติตามแผน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ (3)  
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม) 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบาย
ในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึกผลการประเมิน
โดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมิน
ใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

1.  ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไมเ่หมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 

2.  หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3.  การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4.  การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจ  
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ 

 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  

 มีทัศนคติที่ดแีละสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร  รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและ
การประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก  

 

 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณ และการด าเนินงาน 

 มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อ านาจ 

 มีทศันคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 
และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง  

 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน (Performance – Based Management) 

 
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

 มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นครั้งคราว 

 

 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนด
ด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่
มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไป
ได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

 ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น
เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรม  

 

 ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้ง
ว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของ
พนักงานเกิดขึ้น  

 
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร  

 มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ  

 มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของ
แต่ละต าแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  

 มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้
ทักษะ และความสามารถที่ต้องการส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมี
การระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

 
 
1.4 โครงสร้างองค์กร  

 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 

 

 มีการประเมินผลโครงสร้ างเป็นครั้ งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

 
 
1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลที ่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 

 

 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การด าเนินงานที่มอบหมาย 

 
 
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร  

 มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง
บุ คลากรที่ เ หมาะสม โดย เน้ นถึ งการศึ กษา 
ประสบการณ ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

 

 มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรม

พนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย

ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณา

รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
 
 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการ

ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไป

ตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอ 
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 มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

1.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 
    วันที ่  .............../................................/................. 
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง) 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลัก ๆ  และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบาย
ในหัวข้อนั้น ๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในใช้ส าหรับ
บันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่าง
ตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

5.  ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 

6.  หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
7.  การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
8.  การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจน

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ
และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ 
เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการ
บริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่  

 

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ    

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

 

 มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ
และเข้าใจตรงกัน 
 
 
 
 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

 

 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และ
วัดผลได้ 

 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
และให้การยอมรับ 
 
 
 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง  
 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน

ความเสี่ยง  
 

 มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก  เช่น การปรับลดบุคลากร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
 
 
 
 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

 มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง 

 

 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง  
 มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ

ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 

 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจาก
การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
ก าหนดเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 
 
2.6 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 
    วันที ่  .............../................................/................. 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม)  
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบาย
ในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับ
บันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และช่องว่าง
ตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

9. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

10. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
11. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
12. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมิน

ควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

3.1  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ
ผลการประเมินความเสี่ยง 
 
 

 

3.2  บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การควบคุม 
 
 

 

3.3  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 

 

3.4  มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ 
 
 

 

3.5  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

 
 
 

 

3.6  มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่า
ฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

 
 

 

3.7  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 
3.8  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ชื่อผู้ประเมิน        
 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 
    วันที ่  .............../................................/................. 
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร) 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วย
ข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบาย
ในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้
ความส าคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน    ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้
ส าหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ และ
ช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

13. ข้อความใต้ข้อต่างๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ  
ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน 

14. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
15. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
16. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
การด า เน ินการ เกี ่ยวก ับการควบค ุมภายในจะต ้องมี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน  

 

4.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 
 

 

4.2  มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 

 

4.3  มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
 
 

 

4.4  มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ 
 
 

 

4.5  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้ และทันกาล 
 
 

 

4.6  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 

4.7  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 
 
 

 

4.8  มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ 
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
 
 

 

4.9  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ชื่อผู้ประเมิน        
 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 

    วันที ่  .............../................................/................. 
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 5  การติดตามประเมินผล) 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า 
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่   
ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ 
ประกอบด้วยข้อความภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมิน 
อาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตามความเหมาะสม ช่องว่ างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย”  
ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายในหัวข้อนั้นๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงาน
ให้ความส าคัญหรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้
ส าหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้นๆ 
และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 

17. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในองค์กรหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 

18. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
19. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
20. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

5.  การติดตามประเมินผล 
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

5.1  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
 
 

 

5.2  กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล 

 
 

 

5.3  มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 
 

 

5.4  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 
 
 

 

5.5  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

5.6  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 

 

5.7  มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
 
 

 

5.8  มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทันที 
ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระท าอ่ืนที่อาจ
มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 
 

 

5.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 
    วันที ่  .............../................................/................. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 1  ด้านการบริหาร 

 
ประกอบด้วย 

1.  ภารกิจ 
1.1  วัตถุประสงค ์
1.2  การวางแผน 
1.3  การตดิตามผล 

 

2.  กระบวนการปฏิบัตงิาน 
2.1  ประสิทธิผล 
2.2  ประสิทธิภาพ 

 

3.  การใช้ทรัพยากร 
3.1  การจัดสรรทรัพยากร 
3.2  ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 

 

4.  สภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน 
4.1  การปฏิบตัติามกฎ ระเบียบและขอ้บังคับ 

   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 
แนวทางการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 

1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช”่  ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม   ซึ่งแสดงถึง การ

ควบคุมภายในที่ดี   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น 
อย่างไร 

 

2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามที่ถาม   ซึ่งหมายถึง 

ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ 
และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยถึงสาเหตุ
ที่ไม่มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น  

 

3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   

หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า 
ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้นเป็นภารกิจงานของใคร  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่  1  ด้านการบริหาร 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. ภารกิจ  
   1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
  หนว่ยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์    
  อักษร 
   
  ภารกิจที่ก าหนดมีความชัดเจน  กะทัดรัดและ    
  เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่ก ากับ   
  ดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เป็นไป 
  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

 
  มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจทุกคน    
  ทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

 
  ฝ่ายบริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
  การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่ 

 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนด    
  สอดคล้องกับภารกิจ และสามารถวัดผลส าเร็จได้ 
  หรือไม่ 

 

  วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่งออกเป็น    
  วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือ 
  ส่วนงานย่อยหรือไม่ 

 

  มีการก าหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในงาน    
  ที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
  ด าเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และ 
  บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

 

   1.2 การวางแผน  
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผน เพ่ือให้บรรลุตาม    
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่ 
  ก าหนดหรือไม่ 

 

  แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย    
  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง และ 
  ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

 

  มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการ    
  ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 

 

  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ    
  ด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่  
      

  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ    
  วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรเป็น 
  ครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร 

 

  การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบเทียบ    
  ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุ 
  ของความแตกต่างของจ านวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับ 
  งบประมาณหรือไม ่  

 

  การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการในช่วง    
  เวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่ 

 

  มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผิดชอบ         
  ทราบ และแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ 

 

  บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน    
  หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การด าเนินงาน แผน 
  และกระบวนการด าเนินงานหรือไม่ 

 

   1.3 การติดตามผล    
  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ    
  วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรเป็น    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร 
 

   

  การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบเทียบ    
  ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุ    
  ของความแตกต่างของจ านวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับ    
  งบประมาณหรือไม ่  

 

   

  การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการในช่วง    
  เวลาและความถี่ที่เหมาะสมหรือไม่ 

 

   

  มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผิดชอบ         
  ทราบ และแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ 

 

   

  บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน    
  หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การด าเนินงาน แผน    
  และกระบวนการด าเนินงานหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน  
    2.1 ประสิทธิผล 
  กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการด าเนินงาน    
  ตามภารกิจได้รับการพิจารณา และก าหนดโดย 
  ฝ่ายบริหารหรือไม่ 

 

  ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผล    
  ของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 

 

  ในช่วง 2–3 ปี ที่ผ่านมา มีการประเมินผล    
  การด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือ 
  ผลลัพธ์ (Outcome)  ขององค์กรว่าบรรลุตาม 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

 

  ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล    
  ของการด าเนินงาน ได้มีการน าไปปฏิบัติ และ 
  จัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข 
  ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย และ 
  เป็นปัจจุบันหรือไม่ 

 

      2.2 ประสิทธิภาพ  
   มีการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุนของ    
  การด าเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์  
  ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 

               มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับองค์กรอ่ืน    
  ที่มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกันหรือไม่ 

 

  ข้อเสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข ทันต่อเหตุการณ์    
  และมีการด าเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3. การใช้ทรัพยากร  
 

    3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
  ทรัพยากรที่มีภายในองค์กรได้รับการจัดสรรให้กับ    
  กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดหรือไม่ 

 

   ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการแก้ไข    
  ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 

 

   มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์         
  การด าเนินงานหรือไม่ 

 

  การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ    
  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุด ในด้านประสิทธิผล 
  กับประสิทธิภาพหรือไม่ 

 

  3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
  คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่ส าคัญ    
  มีการก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและปฏิบัติงานตามที่    
  ก าหนดหรือไม่    
  มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ    
  สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่ 

 

  มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร    
  แต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนการบรรลุประสงค์ 
  ของการด าเนินงานหรือไม่ 

 

  กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับท่ีก าหนด มีการ  
 

 

  
  ปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ 
   

   บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดว่า    
  จะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่ก าหนดหรือสูงกว่าหรือไม่ 

 

   มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากร    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อ 
  การปฏิบัติงานหรือไม่ 

 

                มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ    
  ความสามารถของตนเองหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
 

   4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
  มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ    
  มาตรฐานที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
  หรือไม่ 

 

   มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ    
  ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 

 

  มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย    
  ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 

 

   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน  
  มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี    
  นัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร 
  หรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน 
  เศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยี และการออก 
  กฎระเบียบใหม่ ๆ) 
  มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือ    
  ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัย 
  ภายนอกหรือไม่ 
 

 

สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร  
           
 
 
 

 
 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
 (……………………………………………………………) 

     ต าแหน่ง ………………………………………………………………..  
 วันที่……………..เดือน………………………….. พ.ศ. ………….  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2  ด้านการเงิน 

 
ประกอบด้วย 

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.1  การรับเงิน 
1.2  การเบิกจ่ายเงิน 
1.3  เงินสดในมือ 
1.4  การน าเงินส่งคลัง 
1.5  การบันทึกบัญชี 
1.6  เงินทดรอง 

 

2.  ทรัพย์สิน 
2.1  ความเหมาะสมของการใช้ 
2.2  การดแูลรักษาทรพัย์สิน 
2.3  การบัญชีทรัพย์สิน 

 

3.  รายงานการเงิน 
3.1  ข้อมูลการเงิน 
3.2  รายงานการเงิน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 
แนวทางการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 

1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม   ซึ่งแสดงถึง  

การควบคุมภายในที่ดี   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น 
อย่างไร 

 

2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามที่ถาม   ซึ่งหมายถึง 

ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ 
และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยถึงสาเหตุ
ที่ไม่มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น  

 

3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   

หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า 
ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้นเป็นภารกิจงานของใคร  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    
    1.1 การรับเงิน    
            มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้บุคคลใด    
  บุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะ 
  งานต่อไปนี้ 
  - การอนุมัติการรับเงินสด 
  - การเก็บรักษาเงินสด 
  - การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน    
  ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์ 
  อักษรหรือไม่ 
   การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วน    
  และถูกต้องหรือไม่ 
   การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    
  มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ 
  ผู้จ่ายเงินและจ านวนเงิน และวัตถุประสงค์การจ่าย 
  หรือไม่ 
   มีการก าหนดข้อห้ามมิให้น าเช็คท่ีรับไปขึ้นเงินสด     
  หรือไม่ 
   มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสด    
  กับรับเป็นเช็คหรือไม่ 
   มีการก าหนดให้ผู้ช าระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่งจ่าย    
  ในนามหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็คหรือไม่ 
  อย่างไร  
   มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของ    
  เช็คก่อนรับหรือไม่ 
   เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  รับเงินนั้นหรือไม่ 
   มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินทุกครั้ง    
  หรือไม่ 
   ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขก ากับและ    
  ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 
   มีการจัดทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่    
   มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับเงิน    
  หรือไม่ 
  มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่รับกับหลักฐานการรับ    
  และรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวันหรือไม่ 
   1.2 การเบิกจ่ายเงิน    
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้    
  บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 
  หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 
    - การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    - การเก็บรักษาเงินสด 
    - การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน     

 
 

  อย่างชัดเจนหรือไม่  
  การเบิกจ่ายเงินมีใบส าคัญหรือเอกสารหลักฐาน    
  ประกอบที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่  
  มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ในบัญชี    
  กับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 
   มีการก าหนดวงเงินและผู้มีอ านาจอนุมัติการ    
  จ่ายเงินหรือไม่ 
   มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็คธนาคาร    
  ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางชื่อผู้มีอ านาจลงนามหรือไม่ 
   มีการก าหนดให้ผู้มีอ านาจมากกว่าหนึ่งคน     
  ร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่ายหรือไม่ 

   มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ การ    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 
   เช็คท่ีลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นท่ีมิใช่    
  เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพื่อช าระให้แก่เจ้าหนี้ 
  หรือไม่ 
   มีการก าหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน    
  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติ จาก 
  หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
   มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ช าระเงินแล้ว”      
  ไว้ในใบส าคัญจ่ายและหลักฐานการจ่าย 
  ที่ช าระเงินแล้วหรือไม่ 

1.3 เงินสดในมือ    
  มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่     
  
   มีการน าเงินสดที่ได้รับฝากธนาคารภายในวันที่    
  ได้รับเงิน หรือ วันท าการถัดไปหรือไม่ 
   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตามระเบียบที่    
  ก าหนดและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
   บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับตรวจ    
  หรือไม่  
  มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราวหรือไม่    
   

    1.4 การน าเงินส่งคลัง    
   มีการน าเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ    
  ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

   การน าส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง ระหว่าง    
  ผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่ 
    1.5 การบันทึกบัญชี    

   มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด ภายในวันที่    
  ได้รับเงินนั้น หรือวันท าการถัดไปหรือไม่ 
   มีการบันทึกเงินที่น าฝากธนาคารในบัญชี เงินฝาก    

  ธนาคารภายในวันที่น าฝากหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

   มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน    
  หรือไม่ 

   มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือบัญชี    
  เงินฝากธนาคารภายในวันที่จ่ายเงินนั้นหรือไม่ 
   มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการน าส่ง     
  คลังหรือไม่ 

    1.6 เงินทดรอง    
   การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตาม    
  ระเบียบที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรอง    
  ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่าย    
  ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
   มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้งคราว    
  หรือไม่ 
   มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือนหรือไม่    
  

               มีการติดตามผลเพ่ือค้นหาและด าเนินการ    
  ยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 
 

 
สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร                

 

 
 

 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
(……………………………………………………………) 

   ต าแหน่ง ………………………………………………………………..  
 วันที…่…………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน (ทรัพย์สิน) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2. ทรัพย์สิน    
    2.1 ความเหมาะสมของการใช้    
       มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี    
  มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน 
  ต่อไปนี้ 
  - การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
  - การใช้ทรัพย์สิน 
  - การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 
  - การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของทรัพย์สิน 
   การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ    
  ที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพย์สิน    
  ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญหรือมูลค่าสูงได้มี    
  การก าหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใช้ได้ 
   มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้ทรัพย์สิน    
  หรือไม่ 
    2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน    
   มีการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน    
  ที่ส าคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหายหรือเสียหาย 
  หรือไม่ 
   มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือหมายเลข    
  ครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่ 
   มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา    
  ทรัพย์สินหรือไม่ 
   มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลา    
  ที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
    2.3 การบัญชีทรัพย์สิน    
   บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน มีรายละเอียด    
  หมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช้หรือสถานที่ 
  เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ 
               มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีหรือไม่    
   มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน    
  เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียนคุม 
  และ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 

 
สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 
 
            
     
            

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน……………………………………………………………… 
(……………………………………………………………) 

     ต าแหน่ง ………………………………………………………………..  
 วันที่……………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน (รายงานการเงิน) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3. รายงานการเงิน    
    3.1 ข้อมูลการเงิน    
   บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้อง    
  และครบถ้วนหรือไม่ 
   สามารถติดตามตรวจสอบรายการจากเอกสาร    
  ประกอบรายการ หรือเอกสารเบื้องต้น ไปยัง 
  บัญชีแยกประเภทหรือไม่ 
   มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ    
  บัญชีแยกประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียด 
  ประกอบหรือไม่ 
   นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ    
  ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่    
  การเงินและบัญชีหรือไม่ 
    3.2 รายงานการเงิน    
   รายงานทางการเงินจัดท าขึ้นตามระยะเวลาที่    
  ก าหนดหรือไม่ 
   มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบ รายงาน    
  ทางการเงินโดยผู้มีอ านาจหรือไม่ 
   มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 
 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 46 

 

สรุป: การควบคุมรายงานการเงิน 
                
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
                (……………………………………………………………) 
    ต าแหน่ง ……………………………………………………………….. 
         วันที…่…………..เดือน…………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3  ด้านอื่น ๆ 

 
ประกอบด้วย 

1.  การบริหารบุคลากร 
1.1  การสรรหา 
1.2  ค่าตอบแทน 
1.3  หน้าที่ความรับผดิชอบ 
1.4  การฝึกอบรม 
1.5  การปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.6  การสือ่สาร 

 

2.  ระบบสารสนเทศ 
2.1  อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
2.2  การป้องกันดูแลสารสนเทศ 
2.3  ประโยชน์ของสารสนเทศ 

 

3.  การบริหารพัสด ุ
3.1  เรือ่งทั่วไป 
3.2  การก าหนดความต้องการ 
3.3  การจัดหา 
3.4  การตรวจรับและการช าระเงิน 
3.5  การควบคุมและการแจกจ่าย 
3.6  การบ ารุงรักษา 
3.7  การจ าหน่ายพัสด ุ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
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แนวทางการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 

1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม   ซึ่งแสดงถึง  

การควบคุมภายในที่ดี   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น 
อย่างไร 

 

2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามที่ถาม   ซึ่งหมายถึง 

ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ 
และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยถึงสาเหตุ
ที่ไม่มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น  

 

3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   

หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า 
ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้นเป็นภารกิจงานของใคร  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านอ่ืน ๆ (การบริหารบุคลากร) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. การบริหารบุคลากร 
 

    1.1 การสรรหา 
               ฝ่ายบริหารมีการก าหนดทักษะและความสามารถ    
  ที่จ าเป็นของต าแหน่งงานส าคัญไว้อย่างชัดเจน 
  หรือไม่ 
   การสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง มีการ    
  ทดสอบทักษะและความสามารถตามท่ีก าหนดไว้ 
  ของแต่ละต าแหน่งงานหรือไม่ 
   มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับสมัคร    
  บุคลากรหรือไม่ 
   มีการก าหนดกระบวนการคัดเลือก เพ่ือให้ได้    
  บุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่สุดหรือไม่ 
    1.2 ค่าตอบแทน  
   มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน    
  หรือไม่ 
   มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร และมี    
  หัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่ 
   การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและ    
  จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
    1.3  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร    
  แต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้ 
  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
  การด าเนินงานหรือไม ่
   การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมาย    
  งานมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส าคัญ มีการอนุมัติ     

   โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผูบ้ริหารสูงสุดหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

 
    1.4 การฝึกอบรม  
   มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ    
  บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะหรือไม่ 

   มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรเครื่องมือและ    
  และการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือไม่ 
    1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร   
   มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่    
  
   มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด    
  เป็นครั้งคราว และจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
   มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการ    
  ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่า    
  มาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
    1.6 การสื่อสาร  
   มีการสื่อสารข้อมูลค าสั่งให้บุคลากรระดับปฏิบัติ      
  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอหรือไม่ 
   มีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากรสามารถ    
  ส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝ่ายบริหารได้ 
  หรือไม่ 
   มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบ    
  ข้อเรียกร้องและข้อแนะน าของบุคลากรหรือไม่ 

   
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 51 

 

สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
 
 
 
 
                  

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
                (……………………………………………………………) 
    ต าแหน่ง ……………………………………………………………….. 
         วันที…่…………..เดือน…………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านอ่ืน ๆ (ระบบสารสนเทศ) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2. ระบบสารสนเทศ    
    2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์    
   มีการก าหนดนโยบายการน าคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน    
  การด าเนินงานหรือไม่ 
   มีการก าหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อย ใน    
  การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
   ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์    
  คอมพิวเตอร์    
   มีข้อแนะน าหรือให้การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์    
  คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 
   เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย หรือ    
  ท างานไม่ได้มกีารรายงานให้ทราบ และมีการแก้ไข 
  ได้ทันทีหรือไม่ 
   มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะ    
  เวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
   การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและ    
  วางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะยาว 
  คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อื่น 
  หรือไม่ 
    2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ    
   มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้านความ    
  ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
   ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูล    
  และโปรแกรม 
   แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีการก าหนด ให้จัด    
  ท าแฟ้มส ารองและเก็บรักษาหรือไม่ 
   มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ต    

   หรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

 
    2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ    
   มีการประเมินประโยชน์ของรายงานที่ประมวลจาก    
  ระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   ผู้ใช้ มีการส ารวจประโยชน์ของสารสนเทศท่ีได้รับ    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ ๆ    
  ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
   

 
สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
            
 
 
 
 
     

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
                (……………………………………………………………) 
    ต าแหน่ง ……………………………………………………………….. 
         วันที…่…………..เดือน…………………….. พ.ศ. …………. 
 



 

ภาคผนวก ค 54 

 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ชุดที่ 3 ด้านอ่ืน ๆ (การบริหารพัสดุ) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3. การบริหารพัสดุ    

    3.1 เรื่องท่ัวไป    

   มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มี    

  หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้ 

  -  การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

  - การจัดซื้อจัดจ้าง 

  - การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 

  - การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

  - การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

   มีระเบียบที่จัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้    

  (กรณีมิได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

  การพัสดุ) 

  - นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิต  

    โดยตรง 

  - วิธีการคัดเลือก 

  - ขั้นตอนการจัดหา 

  - การท าสัญญา 

   มีระบบการตรวจสอบเพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีการ    

  ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

    3.2 การก าหนดความต้องการ    

   มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนด    

  ความต้องการพัสดุหรือไม่ 

   ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุ    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  หรือไม่ 

   การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา    

  ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ 

  ก าหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและชัดเจนหรือไม่ 

   มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการพัสดุ    

  หรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

  ส าหรับการจัดหาเพ่ือป้องกันการจัดหาโดยวิธีพิเศษ 

  โดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่ 

    3.3 การจัดหา    

   มีการจัดหาพัสดุตามท่ีแจ้งความต้องการ    

  ไว้หรือไม่ 

   ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาในแต่ละวิธี    

  ไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการหรือไม่ 

   มีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติราคา    

  และปริมาณไว้หรือไม่ 

   จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่    

  

   จัดท าราคากลางเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอ    

  ขายหรือไม่ 

   มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/หรือราคา    

  จากผู้ขายหลายแห่ง เพ่ือให้ได้ราคาที่ดีท่ีสุดหรือไม่ 

   การจัดหากระท าโดยหน่วยจัดหา หรือพนักงาน    

  จัดหา ตามใบแจ้งความต้องการพัสดุหรือใบอนุมัติ 

  จัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ 

   ก าหนดอ านาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่าของ    

  พัสดุหรือบริการ เพ่ือความคล่องตัวและรัดกุม 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

   มีการจัดท าใบสั่งซื้อและส าเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ    

  ผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน ฯลฯ 

  หรือไม่ 

   ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าสัญญาชัดเจนและ    

  และรัดกุมหรือไม่ 

   ก าหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่    

  

   ใบสั่งซื้อจัดท าขึ้นโดยเรียงล าดับหมายเลขไว้    

  ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่ 

    3.4 การตรวจรับและการช าระเงิน    

   มีการก าหนดผู้มีอ านาจในการตรวจรับหรือไม่      

  

   พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง  ตรวจรับโดย    

  คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพพิเศษ 

  ตรวจรับโดยผู้ช านาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือไม่ 

   ตรวจนับจ านวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับ    

  ใบสั่งซื้อหรือใบส่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรับ 

  อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่ 

   ทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดในใบสั่งซื้อ หรือ    

  สัญญาซื้อหรือไม่ 

   มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการอนุมัติ    

  ถูกต้องหรือไม่ 

   มีการติดตามกับผู้ขายส าหรับสินค้าที่ช ารุดเสียหาย    

  และได้รับไม่ครบหรือไม่ 

   เมื่อมีการคืนสินค้ามีเอกสารลดหนี้จากผู้ขายหรือไม่    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  

   มีการอนุมัติการช าระหนี้หรือไม่    

  

   ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจจ่าย    

  ช าระหนี้หรือไม่ 

   ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการท าเครื่องหมาย    

  หรือสัญลักษณ์เพ่ือป้องกันการจ่ายซ้ าหรือไม่ 

   มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของกับ    

  ใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง ส่วนลด 

   (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ 

    3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย    

   มีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ แยกเป็น    

  ประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการหรือไม่ 

   มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ    

  ลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุหรือไม่ 

   การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุ    

  ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่ 

   มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐาน เพื่อน ามา    

  สอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับบัญชี  

  ทะเบียนหรือไม่ 

   มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ    

  การรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีว่าถูกต้อง  

  ครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม่ 

   มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย    

  พัสดุคงเหลือประจ าปีหรือไม่ 

   กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมด    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ความจ าเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

  สอบหาข้อเท็จจริง และด าเนินการตามระเบียบหรือไม่ 

   กรณีพัสดุสูญหาย หรือเสียหาย ใช้การไม่ได้ โดยไม่    

  ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง 

  และติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ 

   มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่    

  

   สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแต่งตั้งเวรยามรักษา    

  ความปลอดภัยหรือไม่ 

   สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่    

  

   มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่    

  

    3.6 การบ ารุงรักษา    

   มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุหรือไม่    

  

   มีการจัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาเป็นไปตาม    

  แผนหรือไม่ 

   มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบ ารุงรักษาให้แก่    

  ผู้ใช้พัสดุหรือไม่ 

   มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษา      

  ระหว่างการด าเนินงานเองและการจ้างหน่วยงาน 

  ภายนอกหรือไม่ 

    3.7 การจ าหน่ายพัสดุ    

   มีการรายงานพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือหากใช้    

  ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และพัสดุที่สูญหาย 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 
ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ต่อผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาให้จ าหน่ายพัสดุหรือไม่ 

   มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออก    

  จากบัญชีหรือไม่ 

   

 

สรุป: การควบคุมการบริหารพัสดุ 

                  

 

 

 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
                (……………………………………………………………) 
    ต าแหน่ง ……………………………………………………………….. 
         วันที…่…………..เดือน…………………….. พ.ศ. …………. 
 



แบบ ปค. 4-1 
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..........................(๑)................................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ........................(๒)......................... 

 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
           
 

 
      
      

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 
 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 
 

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(6) ลายมือชื่อ ..................................................... 
(7) ต าแหน่ง ........................................................ 
(8) วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ............
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับส่วนงานย่อย 

 (แบบ ปค. 4-1)  
 

 (๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน 

(30 กันยายน 2563) 

 (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/

จุดอ่อน 

 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจรักษาราชการแทน กรณีหัวหน้าส่วนงาน

ย่อย ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 

 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจรักษาราชการแทน กรณีหัวหน้าส่วนงาน

ย่อยไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 

 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (เป็นวันเดือนปีท่ีจัดท ารายงาน) 

 



แบบ ปค. 5-1 
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 (1) ชื่อส่วนงานย่อย ......................................... (ส่วน/ฝ่าย/งาน.............................) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

(2) ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ...................................................... 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ 
ส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  
 

      

ภารกิจตามแผนการด าเนนิการ 
 

      

ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของส่วนงานย่อย  
(ส่วน/ฝ่าย/งาน) 
 

      

 

(10) ลายมือชื่อ ..................................................... 

                 (………………………………………………………) 

(11) ต าแหน่ง .......................................................... 

(12) วันที่ ........... เดือน …............... พ.ศ. ................
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5-1) 

 

(๑)  ระบุชื่อส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) ที่จัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

 

(๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน   

(30 กันยายน 2563) 

 

(๓)  ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของส่วนงานย่อย หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ  

  ที่ส าคัญของส่วนงานย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน ได้แก่  

(3.1) ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
รวมถึงค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 663/2561  เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองก ากับและตรวจสอบ
ภาษีสรรพสามิต และการก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
และวัตถุประสงค์ของภารกิจ (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  (งานตามภารกิจ/หน้าที่หลักที่รับผิดชอบ) 

(3.2) ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
ได้แก่ 

(1) ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นภารกิจตามข้อ (3.1) อยู่แล้ว 
(2) กรณีที่แผนการด าเนินการ/ภารกิจ/นโยบายที่ได้รับมอบหมาย ไม่เป็นหน้าที่หรือภารกิจ 

ตามกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่จัดตั้ง ให้ระบุภารกิจ/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมวัตถุประสงค์ 

(3.3) ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ หมายถึง งานตามภารกิจสนับสนุนของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) 
และวัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบของส่วนอ านวยการ/ฝ่ายอ านวยการ/งานบริหาร
ทั่วไป/งานธุรการ  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านบัญชีและงบประมาณ  ด้านการเงินและ
ทรัพย์สิน 

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

 

(๔)  ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว คือ โอกาสที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
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หมายเหตุ  

- กรณีที่ภารกิจ/หน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน และ

รายงานความเสี่ยงไว้แล้วในรอบ 6 เดือนแรก  ให้น าข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวมาระบุใน (4)  
 

- ทุกหน่วยงานต้องท าการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ/หน้าที่ที่

รับผิดชอบ  และน าข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวมาระบุใน (4)   
 

- ได้อธิบายเรื่องความเสี่ยงไว้ในส่วน *เพิ่มเติม 

(๕)  ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ/หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน 

วิธีปฏิบัติงาน กฎเกณฑ ์

 

(๖)  ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่  โดยอาจ

ระบุในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้

งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ

ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว 

 

(๗)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ  

 

(๘)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

ถัดไป 

 

(๙)  ระบุชื่อ ส่วน/ ฝ่าย/ งาน ที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

(๑๐)  ลงลายมือชื่อผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน ในแบบ ปค. 5-1 ของส่วนงานตนเอง 

 

(๑๑)  ระบตุ าแหน่งผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน ในแบบ ปค. 5-1 ของส่วนงานตนเอง  

 

(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (เป็นวันเดือนปีท่ีจัดท ารายงาน) 
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*เพิ่มเติม 
ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตัวเงิน)  หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ปัจจัยเสี่ยง  หมายถึง  สาเหตุที่มาของปัญหา/ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้น
จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม  ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการ
ด าเนินงาน  โดยผลในเชิงลบนั้นถือว่าเป็น “ความเสี่ยง”  ส าหรับผลในเชิงบวกถือว่าเป็น “โอกาส” ของหน่วยงาน  
สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 ปัจจัย  ได้แก่  

1. ปัจจัยภายใน  หมายถึง  ปัจจัยที่เกิดจากภายในองค์กร ซึ่งผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการหรือควบคุมได้ เช่น  โครงสร้างพ้ืนฐาน  บุคลากร  กระบวนการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศ  เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก  หมายถึง  ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารไม่สามารถ
บริหารจัดการหรือควบคุมได้ เช่น  ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภาวะเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง   
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น 

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้อัตราก าลัง  งบประมาณที่ได้รับ  
และวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพยากรอ่ืนที่มีอยู่ ณ เวลาปัจจุบันที่ท าการประเมินความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก 2 มิติ  คือ 

มิติที่ 1  โอกาสที่จะเกิด (Probability)  หมายถึง  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

มิติที่ 2   ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียง และ
ผลเสียหายอ่ืนที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง  

เมื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคาดการณ์โอกาสหรือความเป็นไป
ได้ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  และพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง  และ 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน  ด้วยวิธีการให้คะแนน  เช่น 
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(ตัวอย่าง) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ท่ีเกิดขึ้น 
(โดยเฉลี่ย) 

คะแนน 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1 – 3 เดือนต่อครั้ง  ไม่เกิน 6 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ครั้ง 3 

น้อย 1 – 9 เดือนต่อครั้ง  ไม่เกิน 6 ครั้ง 2 

น้อยมาก 1 ปีต่อครั้ง  ไม่เกิน 6 ครั้ง 1 
 

หมายเหตุ :  ความถี่โดยเฉลี่ย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และ
ลักษณะการด าเนินงาน    
 

(ตัวอย่าง) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ท่ีเกิดขึ้น  
(โดยเฉลี่ย) 

คะแนน 

สูงมาก มากกว่า ร้อยละ 80 5 

สูง ร้อยละ 70 – 79 4 

ปานกลาง ร้อยละ 60-69 3 

น้อย ร้อยละ 50 – 59 2 

น้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 1 
 

หมายเหตุ :  ความถี่โดยเฉลี่ย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และ
ลักษณะการด าเนินงาน    
 

(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน (ด้านการเงิน) 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
จากความเสี่ยง 

มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 5 

สูง มากกว่า 5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 4 

ปานกลาง มากกว่า 1 แสนบาท – 5 แสนบาท 3 

น้อย มากกว่า 1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท 2 

น้อยมาก น้อยกว่า 1 หมื่นบาท 1 
 

หมายเหตุ :  มูลค่าความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด   ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และ
ลักษณะการด าเนินงาน    
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(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน (ด้านเวลา) 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
จากความเสี่ยง 

ความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 30 วันขึ้นไป 

5 

สูง ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 20 วัน – 30 วัน 

4 

ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 7 วัน ถึง 20 วัน 

3 

น้อย ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 3 วัน ถึง 7 วัน 

2 

น้อยมาก ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
ไม่เกิน 3 วัน 

1 

 

หมายเหตุ :  ความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด   ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และ
ลักษณะการด าเนินงาน    
 

(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน  (ด้านความส าเร็จ) 
 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 
ความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกิจ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้น้อยกว่าร้อยละ 60 

5 

สูง ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกิจ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้ได้ร้อยละ 60 - 70 

4 

ปานกลาง ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกิจ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้ได้ร้อยละ 71 - 80 

3 

น้อย ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกิจ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้ได้ร้อยละ 81 - 90 

2 

น้อยมาก ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกิจ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้มากกว่าร้อยละ 90 

1 

 

หมายเหตุ :  ความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด   ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และ
ลักษณะการด าเนินงาน    
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(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน  (ด้านผู้รับบริการ) 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
จากความเสี่ยง 

ความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลงมากกว่าร้อยละ 15 5 

สูง ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง ร้อยละ 10 - 15 4 

ปานกลาง ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง ร้อยละ 5 – 9 3 

น้อย ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง ร้อยละ 1 - 4 2 

น้อยมาก ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง น้อยกว่าร้อยละ 1 1 
 

หมายเหตุ :  ความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้หน่วยงานควรมีการก าหนดให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลักษณะ
การด าเนินงาน 

 
การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น)  

และผลกระทบของความเสี่ยง (ความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียง และผลเสียหายอ่ืนที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)  
เป็นผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง) ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งระดับส่วนงานย่อยและระดับกรม  โดยน าคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงมาคูณ (โอกาส x ผลกระทบ)  เพื่อหาระดับความเสี่ยงของภารกิจ  
 

ระดับความเสี่ยง  หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ า   
 
                ตารางระดับของความเสี่ยง 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

จา
กค

วา
มเ

สี่ย
ง 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  
โอกาสหรือความเป็นไปได้ 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
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ระดับ 
ความเสี่ยง 

คะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

ความหมาย 

สูงมาก 17 - 25 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้
ทันที 

สูง 10 – 16 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 4 – 9 
ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ 

แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไป
ยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า 1 – 3 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการจัดการเพิ่มเติม 

 
ทั้งนี้ เมื่อระบุระดับความเสี่ยงแล้วให้น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อภารกิจ 

เพ่ือพิจารณาก าหนดวิธีการจัดการ/การควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่ประเมิน
ได้ตามตารางระดับของความเสี่ยงข้างต้น   
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)          รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 

ค าอธิบาย  : 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561   

โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 
ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต   

กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561” ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการ
เสนอความเห็นเก่ียวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป  

มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 ส าหรับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงานใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติตดามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม 
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  โดยหน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives : O)  เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย  
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือ
ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)          รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
กรมสรรพสามิต จึงได้น า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  และเพื่อให้
การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการควบคุมภายในมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลรายงาน 
การควบคุมภายในระดับของส่วนงานย่อยมาประมวลผลในภาพรวม และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป  
โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแผนการประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลัน่กรอง สรุปผล

การประเมินการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย  
3. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก) 

จ านวน 1 รายการ คือ 
(1)  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 

ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 
4. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนหลงั)  

จ านวน 6 รายการ ประกอบด้วย   
(1) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก) 
(2) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 
(3) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)  
(4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)  
(5) รายงานการประชุมของคณะท างานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 

5. ส่งรายงานการควบคุมภายใน (ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ค 72 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)          รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  

1.1)  การส่งรายงานการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือนแรก) 
ระดับ

คะแนน 
กิจกรรมด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย / -) 

1 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(รอบ 6 เดือนแรก)  ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วัน 

 

3 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(รอบ 6 เดือนแรก)  ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

 

5 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(รอบ 6 เดือนแรก) ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 

 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี () ไม่มี (×) 

1 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของงวดก่อน – ระดับส่วนงานยอ่ย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

  
 

 
 
 

2) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
2.1)  การส่งรายงานการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือนหลัง) 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย / -) 

1 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วนั 

 

3 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

 

5 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 



 

ภาคผนวก ค 73 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)          รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

2.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี () ไม่มี (×) 

1 แบบประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)   

2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)    

3 รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)   

4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)   

5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน    

6 รายงานการประชุมของคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
 

 
 

3. ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 12 เดือนหลัง (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
3.1)  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน (รอบประเมิน 12 เดือน) 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย / -) 

1 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  ผ่านระบบงานฯ น้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

 

3 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  ผ่านระบบงานฯ ไมน่้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

 

5 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  ผ่านระบบงานฯ ครบ 7 รายการ ตามที่ก าหนด 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)          รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

3.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี () ไม่มี (×) 

1 
รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของงวดก่อน – ระดับส่วนงานยอ่ย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

  

2 แบบประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)   

3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)    

4 รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)   

5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)   

6 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน   

7 รายงานการประชุมของคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
 

 

4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

4.1)  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการ ระบุระดบัความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดบั 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 

 

4.2)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการ ระบุระดบัความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดบั 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)          รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

 

4.3)  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน 
การควบคุมภายใน 

ระบุระดบัความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดบั 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 

 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้ามี)…………… 
 
 
 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

……(ระบุถ้ามี)…………… 

 

 

 
 



 

ภาคผนวก ง 
 

(ประเด็นที ่4 : การพัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการของกรมสรรพสามิต) 
 

ประกอบด้วย 
 

เรื่อง ภาคผนวก ง 
หน้า 

สำหรับส่วนกลาง 1 

แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) แผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (Action Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

2 

สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 3 

แบบฟอร์มที่ 5 - 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 4 

แบบฟอร์มที่ 5 - 2 (ภ) แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action 
Plan) 

13 

เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุปคะแนนการพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง 16 

สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 17 

แบบฟอร์มที่  5 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment 
Report) 

18 

คู่มือการใช้งาน แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment Report) 24 

แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government 
Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

35 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 40 

 

 



ภาคผนวก ง 1 

 

 
 
 
 

 
สำหรับส่วนกลาง 

 
 
 



ภาคผนวก ง 2 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ : แผนงานด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน อาจมลัีกษณะ ดังน้ี แผนงานโครงการของหน่วยงานประจ าปีท่ีมอียู่แล้ว แผนงานโครงการท่ีมกีารด าเนินการต่อเน่ืองหลายปี

   ช่ือกระบวนการหรือการท างาน

                       กระบวนการหรือการท างานท่ีเปิดกว้าง และเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานภายนอกกรมสรรพสามิต (Open and Connected Government)
                       กระบวนการหรือการท างานท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)

ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลระดับกรม/กระทรวง/ประเทศ ผลงานท่ีน าไปใชแ้ล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ผลงานท่ีมีการบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงาน ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา

ใชใ้นการให้บริการ ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและการให้บริการเชงิรุก เป็นต้น

ล าดับ

ส าหรับหน่วยงานกลาง

แบบฟอร์มท่ี 5 - 1 (ก) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่ือหน่วยงาน

(ปีงบประมาณ 2563)

ระยะเวลา
รายละเอียดของการ

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้

ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ

  กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0  ดังน้ี (ให้ท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  )

                       กระบวนการหรือการท างานท่ีส่งเสริมให้หน่วยงานหรือกรมสรรพสามิตมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government)
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สำนักงานสรรพสามิตภาค 



สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 

ภาคผนวก ง 4 

 

แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

1. การผลักดันและสนับสนุนหนว่ยงานในการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
ข้อ 1 มีการจัดตั้งทีม/คณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำมาตรฐานการให้บริการแก่หน่วยงานในการกำกับดูแล    
ข้อ 2 มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานในกำกับดูแล เพื่อชี้แจงการดำเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การตรวจติดตามและ

ประเมินผลฯ และการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
   

ข้อ 3 มีการรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในปีที่ผ่านมา ทั้งในประเภทที่มีความพร้อมด้านสถานที่เป็นของ
ตนเองหรือมี smart office และหน่วยงานท่ียังขาดความพร้อมด้านสถานท่ี เพื่อกำหนดเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการให้คำปรึกษา 
แนะนำ เผยแพร่ความรู้ เทคนิค และนวัตกรรมแก่หน่วยงานที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ 

   

ข้อ 4 มีการศึกษาเรียนรู ้ วิเคราะห์เพื ่อหาแนวทางในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก                          
จากหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วงงานอื่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ในปีที่ผ่ านมา เพื่อกำหนดเป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้
คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้ เทคนิค แก่หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด 

   

ข้อ 5 มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินการ และเป็นพี่เลี้ยงในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในการกำกับดูแล รวมทั้ง 
พัฒนารูปแบบการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น/จูงใจให้หน่วยงานในการกำกับดูแลดำเนินการอย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพ 

   

ข้อ 6 มีการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในการกำกับดูแล โดยพิจารณาจาก 
การศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม คำสั่งคณะทำงาน แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน ภาพถ่าย การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่
ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมท้ังค้นหาโอกาสในการปรับปรุง และให้ข้อสังเกต
แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการต่อไป 

   

ข้อ 7 มีการตรวจติดตาม ประเมินผล รวมทั้งช่วยจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่ของหน่วยงานในการกำกับดูแลที่เข้า
ร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ในปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจาก การศึกษาข้อมูลเอกสาร

   



สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 

ภาคผนวก ง 5 

 

แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

หลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม คำสั่งคณะทำงาน แผนที่ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ภาพถ่าย การสุ่ม
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น เพื่อ
รับทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมท้ังหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานผ่านการรับรองมาตรฐาน การ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

ข้อ 8 มีการตรวจติดตาม ประเมินผล เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในกำกับดูแลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกแล้ว รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และเอกสาร เพื่อ เตรียมความพร้อมในการต่อ
อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในครั้งต่อไป 

   

ข้อ 9 มีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่ของหน่วยงานในการกำกับดูแล ที่จะเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ในปีถัดไป โดยพิจารณาจาก การศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม 
คำสั่งคณะทำงาน แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ภาพถ่าย การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานท่ีปฏิบัติงานจรงิ เป็นต้น  เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนนิการ 
พร้อมท้ังหาแนวทางในการปรับปรุง เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

   

ข้อ 10 มีการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกแก่
บุคลากรของหน่วยงานในการกำกับดูแล เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก 

   

ข้อ 11 มีการพิจารณามอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นท้ังในภาพรวมและด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ จนเกิดเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการประชาชนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

   

ข้อ 12 มีการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของ                      
กรมสรรพสามิตเพื่อคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในปีถัดไป  

   

 



สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 

ภาคผนวก ง 6 

 

แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

2. มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (ประเด็นท่ีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสรรพสามติภาค) 
เกณฑ์ด้านกายภาพ 

1. สถานที่บริการ  
 1.1 มีระบบการขนส่งสาธารณะทีเ่ข้าถึงสถานท่ีบริการ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง    
 1.2 มีป้าย/สญัลักษณ์ บอกทิศทางหรือตำแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการอย่างชัดเจน ไม่ติดตั้งในจุดที่ทำให้เกิดความสับสน    
 1.3 เข้าถึงได้สะดวก และจดัให้มีแสงสว่าง อย่างเพียงพอ ณ บริเวณสถานท่ีบริการ    
 1.4 มีการออกแบบสถานท่ีคำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ     

2. พ้ืนที่ให้บริการ 
 2.1 มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จดุให้บริการ” ท่ีอำนวยความสะดวกท้ัง

สำหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงลักษณะและปรมิาณงานท่ี
ให้บริการ 

   

 2.2 ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน    
 2.3 มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพยีงพอ ณ บริเวณสถานท่ีบริการ    

3. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอืน่ๆ 
 3.1 มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่ สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ และความพร้อมของทรัพยากรที่มี 

เช่น น้ำดื่ม เก้าอ้ีนั่งพักรอ เป็นต้น 
   

 3.2 มีห้องน้ำท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ    
4. ระบบคิว/จุดแรกรับ 
 4.1 มีจุดแรกรับ ในการช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้คำแนะนำในการขอรับบริการ หรือช่วยเตรียม

เอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 
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แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

5 ระบบการประเมินความพึงพอใจ 

 5.1 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ    
เกณฑ์ด้านคุณภาพ 

ข้อ 1 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของสำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา  
 1.1 มีการสำรวจตามหลักสถิติ เพือ่ให้ทราบความต้องการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา     
 1.2 มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจจากข้อ 1.1 และนำมาใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการ    

ข้อ 2 งานบริการ  
 2.1 มีงานบริการครอบคลุมประเภทงาน ดังนี้ งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน งานบริการข้อมูลขา่วสาร งานด้านการรับ

เรื่องราวร้องทุกข์และงานอ่ืน ๆ ทีส่อดคล้องกับผลสำรวจจากข้อ 1.1 
   

 2.2 มีงานบริการที่ไมร่้องขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการ    
ข้อ 3 การออกแบบระบบงาน 

 3.1 มีการจัดลำดับขั้นตอนการบรกิารที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน    
 3.2 มีการกำหนดผูร้ับผิดชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจน    
 3.3 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบตัิงานสำหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีครอบคลุม ถกูต้อง และทันสมยั โดยมีการระบขุั้นตอน ระยะเวลา 

ค่าธรรมเนียม และข้อมลูจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือ ฯ อย่างชัดเจน 
   

 3.4 การให้บริการไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตอบคำถาม รูปแบบการบริการของแต่ละจุด เป็นต้น    
 3.5 มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน ์    

ข้อ 4 การจัดสรรบุคลากร 
 4.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนท่ีจำเป็น    
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แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 4.2 มีการสร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงาน    
ข้อ 5 บุคลากรด้านการบริการ 

 5.1 มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น จัดฝึกอบรม สมัมนาระดมสมอง 
ศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็ว และมีจติบริการ 

   

 5.2 เจ้าหน้าท่ีไดร้ับการอบรมการใช้ระบบ ซอฟท์แวร์และการให้บรกิารอย่างต่อเนื่องจนมีความเข้าใจในด้านการใช้งานระบบ    
 5.3 เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการแทนกันได้ในงานบริการเบ็ดเสรจ็จำนวนหนึ่ง    
 5.4 เจ้าหน้าท่ีมีทักษะในการให้บรกิาร ครอบคลุมเรื่องสำคัญ ดังนี้ 

      - สามารถตอบคำถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได ้
      - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกดิขึ้นได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ 
      - การสื่อสารและช่วยเหลือผูร้ับบริการด้วยไมตรีจิต 

   

ข้อ 6  ระบบการประเมินความพึงพอใจ 
 6.1 มีการนำผลสำรวจมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง    
 6.2 เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

ข้อ 7 คุณภาพการให้บริการและการจดัการข้อร้องเรียน 
 7.1 วิธีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด (เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ในคูม่ือ

การปฏิบัติงาน) 
   

 7.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปญัหาที่ชัดเจน    
 7.3 กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ ข้อร้องเรยีนนั้นได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ียุตไิม่น้อยกว่าร้อยละ 80    

ข้อ 8 ช่องทางการให้บริการ 
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แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 8.1 มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้คำปรึกษา รวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ศูนย์ 
Hotline หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

   

ช้อ 9  ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน 
 9.1 มีการจัดทำแผนการตดิตามผลการดำเนินการของศูนยร์าชการสะดวกที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ผลดำเนินการ และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   

 9.2 มีระบบการติตตามการให้บรกิารที่ชัดเจน ทั้งนี้ กรณีเกิดปัญหาอาจมีการจดัชุดเฉพาะกิจลงไปในพื้นที่ปัญหาตามความ
เหมาะสม 

   

ข้อ 10 การแก้ไขปัญหาท่ีท้าทาย 
 10.1 มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของการให้บริการที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกดิขึ้น และนำไปแก้ไขปรบัปรุงให้การบริการดียิ่งข้ึน    

ข้อ 11 การทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน 
 11.1 มีการนำผลจากการตดิตามงานมาดำเนินการปรบัปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง 

รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิดคุณคา่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
   

 11.2 มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบตัิงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมลูได้ง่าย    
ข้อ 12 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจดัอบรมเจ้าหน้าท่ี และผู้เกี่ยวข้อง 

 12.1 การจัดอบรมทักษะการให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ การสร้างภาพลักษณ์การ
ให้บริการ การสร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น และมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

   

 12.2 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกีย่วกับปัญหาในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน รวมถึงการร่วมกนัทบทวนระบบงานเพื่อ
ออกแบบงานใหม่/สรา้งนวัตกรรมในการให้บริการ 

   

ข้อ 13 บุคลากรด้านเทคนิค 
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แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 13.1 เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคได้รับการอบรมหลักสตูรที่เกีย่วข้องกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ การซ่อมบำรุง
ฮารด์แวร์พื้นฐาน 

   

 13.2 เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคมีความสามารถ ดังน้ี           
       - ตอบคำถามและแก้ปญัหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ 
       - อธิบายลักษณะปัญหาระบบเครือข่ายต่อเชื่อมเมื่อประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการ 

   

ข้อ 14 การจัดทำระบบฐานข้อมูล 
 14.1 มีระบบจัดเก็บข้อมลูและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
   

 14.2 มีการรวบรวมข้อมลูจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รบับริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลมุ ถูกต้อง และ
ทันสมัย รวมถึงการนำผลการวเิคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป 

   

ข้อ 15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 15.1 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้สามารถใช้งานในส่วนท่ีจำเปน็ได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนอ่ืนท่ีกำหนด 
   

 15.2 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ผู้ปฏิบตัิงานหรือผูเ้กี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมลูการให้บริการไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพาะเรื่องคำถาม คำตอบ และวิธีการแกไ้ขปัญหาในแต่ละสถานการณ์เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

   

ข้อ 16 การบูรณาการวางแผนระบบ 
 16.1 มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจำกัด โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผดิพลาดในการกรอกข้อมลู รวมทั้ง การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
   

ข้อ 17 เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 
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แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 17.1 มีระบบ/แผนการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหนา้ที่รับโทรศัพท์อย่างชัดเจน โดยนำข้อมูลจากการตรวจสอบคณุภาพมา
ใช้ในการวางแผนการอบรมเจ้าหนา้ที่ รวมถึงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และอบรมทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำงาน ผลผลิต และบริการ 

   

 17.2 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       - มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบที่มีคณุภาพ ใช้งานได้ เสียงฟังชัดเจน 
       - สามารถประสานแจ้งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปได ้
       - มีระบบเก็บข้อมูลของผูร้ับบริการ เพื่อช่วยในการสบืค้นข้อมลูประวตัิการขอรับบริการ    
  - มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลมุข้อมูลที่ผูร้ับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุัน 

   

ข้อ 18 การพัฒนาระบบ Call center 
 18.1 มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของ Call center ให้มีคุณสมบตัิ ดังนี ้

       - สามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีได้หรือประสานส่งต่อ 
       - มีระบบเก็บข้อมูลของผูร้ับบริการ เพื่อช่วยในการสบืค้นข้อมลูประวตัิการขอรับบริการ  
       - มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมลูที่ผูร้ับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน 

   

 18.2 มีการกำหนดมาตรฐานในการให้บริการของ Call Center ไว้อย่างชัดเจน เช่น  - โทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง 
       - อัตราสูงสุดที่ยอมใหส้ายหลุดไปไมส่ามารถรับได้ในการติดตอ่ครั้งแรก ไมเ่กิน 5% 
       - การให้บริการได้สำเร็จในการติดต่อครั้งแรก 

   

 18.3 เจ้าหน้าท่ี Call center สามารถปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐานท่ีกำหนด    
ข้อ 19 การบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการที่จำเป็น 

 19.1 มีแผนการบริหารความต่อเนือ่งในการให้บริการ กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภยัพิบัติ โดยเตรียมทรัพยากรที่สำคัญ เช่น 
สถานท่ีให้บริการสำรอง บุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ คู่ค้าหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย วสัดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ เปน็ต้น 
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ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ 20 การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม 
 20.1 คิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ ทำให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะใหส้ามารถ

ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคณุภาพ 
   

ข้อ 21  การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (เกณฑ์เพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0) 
 21.1 มีให้บริการเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลาและสถานท่ี และมีการวิเคราะห์ข้อมลูที่ซับซ้อนเพือ่ช่วยการบริการใหส้ามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทาง ทุกอุปกรณ ์
   



สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 

ภาคผนวก ง 13 

 

แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (ภ) แผนปฏบิัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

(หรือคาดการณ์) 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
รายละเอียดของการ
ดำเนินการ/กิจกรรม 

(ปรับปรุง/พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การผลักดันและสนับสนุนหนว่ยงานในการกำกับดูแลให้ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
ข้อ 1 การผลักดันและสนับสนุนหน่วยงานในการกำกับดูแล

ให้ดำเนินการตามมาตรฐานการใหบ้ริการของกรม
สรรพสามติ 

        

2. มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (ประเด็นที่เกีย่วข้องกับสำนกังานสรรพสามิตภาค) 
เกณฑ์ด้านกายภาพ  
ข้อ 1 สถานท่ีบริการ         
ข้อ 2 พื้นที่ให้บริการ         
ข้อ 3 การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิง่อำนวยความ

สะดวกอื่นๆ 
        

ข้อ 4 ระบบคิว/จุดแรกรับ         
ข้อ 5 ระบบการประเมินความพึงพอใจ         

เกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ข้อ 1 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นท่ีสาขา 
        

ข้อ 2 งานบริการ         
ข้อ 3 การออกแบบระบบงาน         
ข้อ 4 การจัดสรรบุคลากร         



สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 

ภาคผนวก ง 14 

 

แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (ภ) แผนปฏบิัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

(หรือคาดการณ์) 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
รายละเอียดของการ
ดำเนินการ/กิจกรรม 

(ปรับปรุง/พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง Q1 Q2 Q3 Q4 

ข้อ 5 บุคลากรด้านการบริการ         
ข้อ 6 ระบบการประเมินความพึงพอใจ         
ข้อ 7 คุณภาพการให้บริการและการจดัการข้อร้องเรียน         
ข้อ 8 ช่องทางการให้บริการ         
ข้อ 9 ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน         
ข้อ 10 การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย         
ข้อ 11 การทบทวนปรับปรุงการดำเนินงาน         
ข้อ 12 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดอบรมเจ้าหนา้ที่ 

และผูเ้กี่ยวข้อง 
        

ข้อ 13 บุคลากรด้านเทคนิค         
ข้อ 14 การจัดทำระบบฐานข้อมลู         
ข้อ 15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ข้อ 16 การบูรณาการวางแผนระบบ         
ข้อ 17 เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท ์         
ข้อ 18 การพัฒนาระบบ Call center         
ข้อ 19 การบริหารความต่อเนื่องในการใหบ้ริการที่จำเป็น         



สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 

ภาคผนวก ง 15 

 

แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (ภ) แผนปฏบิัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 
ชื่อหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

(หรือคาดการณ์) 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
รายละเอียดของการ
ดำเนินการ/กิจกรรม 

(ปรับปรุง/พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง Q1 Q2 Q3 Q4 

ข้อ 20 การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม         
ข้อ 21  การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทลั (เกณฑ์เพื่อรองรับไทย

แลนด์ 4.0) 
        

 



สำหรับสำนักงานสรรพสามิตภาค 

    เอกสาร 5 – 3 (ภ) 
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ระดับ

คะแนน

จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมิต

พืน้ที่/พืน้ที่สำขำที่เข้ำร่วมกำร

รับรองมำตรฐำนฯ (แห่ง)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3

จ ำนวนส ำนกังำนสรรพสำมิตพืน้ที/่

พืน้ทีส่ำขำผ่ำนกำรคัดกรองเอกสำร

เบือ้งต้นร้อยละ 50 ของส ำนกังำน

สรรพสำมิตพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ ทีส่มคัร

เข้ำร่วม (แหง่)

1 20

5

ส ำนกังำนสรรพสำมิตพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ

 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำร

ให้บริกำรของศนูย์รำชกำรสะดวก 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 50 ของ

ส ำนกังำนสรรพสำมิตพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ

 ทีส่มคัรเข้ำร่วม (แหง่)

1 20

ตำรำงสรุปคะแนนกำรพิจำรณำรอบ ๖ เดือนหลงั (ผ่ำนกำรคัดกรองเอกสำรเบือ้งต้น ร้อยละ 50 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศนูย์รำชกำรสะดวก ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 50)

16 17 18 19

15 16 17 18 19

11 12 13 14 159 10

11 12 13 148 9 10

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7
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สำหรับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/

พื้นที่สาขา 
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ท่ีมาและความส าคัญ

ศูนย์ราชการสะดวกคืออะไร

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมติพื้นที/่พื้นทีส่ำขำ

แบบฟอร์ม ๕ - ๑ (พ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self - Assessment Report)

      การประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย ให้ทุก

กระทรวง กรม และจังหวัด รวมท้ังรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดให้ม ี“ศูนย์ราชการสะดวก 

(Government Easy Contact Center : GECC)” เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี ให้ค าแนะน าและ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการท่ีมปีระสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่

ประชาชนท่ีเดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ

      เพ่ือให้ศูนย์ราชการสะดวก มกีารให้บริการท่ีเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมมีาตรฐาน

เดียวกัน จ าเป็นต้องก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการติดตาม ประเมนิผลการ

ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกต่อไป

      ศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC)เป็นหน่วยงาน ท่ีให้บริการ

ประชาชนท่ีมุง่เน้นการอ านวยความสะดวกโดยมมีาตรฐานระบบงานเชื่อมโยง การท างานร่วมกัน ส่งมอบ

บริการด้วยใจเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายประชาชนมคีวามพึงพอใจต่อ

บริการของภาครัฐ
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แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
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เกณฑท์ี ่2   ดำ้นคณุภำพ ประกอบไปดว้ย

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา

คูม่อืการใชง้าน

      เกณฑข์ัน้สงู  ม ี18 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน  รวม 36 คะแนน (ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ทีจ่ะเขา้รว่มการ

รบัรองฯ ปี 2563 ตอ้งด าเนนิการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 20 คะแนน)

เกณฑท์ี ่3   ดำ้นผลลัพธ ์(ประเมนิตนเอง)  (ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ทีจ่ะเขา้รว่มการรบัรองฯ ปี 2563 จะตอ้งได้

คะแนนอยา่งนอ้ย 16 คะแนน จงึจะผา่น)

แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self - Assessment Report)

หมำยเหต ุคณะท ำงำน* หมำยถงึ คณะท ำงำนดำ้นมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ นัน้ ๆ

      เกณฑพ์ืน้ฐำน  ม ี34 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน  รวม 34 คะแนน  (ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ทีจ่ะเขา้รว่มการ

รบัรองฯ ปี 2563 ** ตอ้งด าเนนิการใหค้รบทกุขอ้ **)

             คณะท ำงำนดำ้นมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ จะตอ้งด ำเนนิกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนกำร

ใหบ้รกิำรตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของศนูยร์ำชกำรสะดวก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ตำมแบบฟอรม์ ๕ -๑ (พ) เพือ่เตรยีมควำม

พรอ้มดำ้นสถำนที ่และดำ้นเอกสำร ในกำรเขำ้รว่ม/ตอ่อำย/ุรักษำมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของศนูยร์ำชกำรสะดวก โดยมกีำรตรวจประเมนิฯ 

ทัง้หมด 3 เกณฑ ์ดังนี้

             คณะท ำงำนดำ้นมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ ตรวจประเมนิโดยน ำคะแนนทีไ่ดใ้นแตล่ะขอ้ 

กรอกลงใน "แบบฟอรม์การพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารของกรมสรรพสามติ ตามแนวทางศนูยร์าชการสะดวก (Government

 Easy Contact Center : GECC)" ในชอ่ง "ผลการประเมนิจากคณะท างานฯ" ของแตล่ะส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ โดย

ใหใ้สผ่ลกำรประเมนิ ดังนี ้กรณีผำ่นตำมเกณฑฯ์ ใหใ้ส ่1  กรณีไม่ผำ่นตำมเกณฑ ์ใหใ้ส ่0 (ดังภำพ) (การใสค่ะแนน มแีค ่๑ หรอื ๐ 

เทา่น ัน้)

เกณฑท์ี ่1   ดำ้นกำยภำพ ประกอบไปดว้ยเกณฑทั์ง้หมด 13 ขอ้ (ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ทีจ่ะเขา้รว่มการรบัรองฯ ปี 

2563 จะตอ้งด าเนนิการใหค้รบท ัง้ 13 ขอ้ (ไมม่คีะแนน))

ค าอธบิาย

วธิกีารตรวจประเมนิ
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หมำยเหต ุคณะท ำงำน* หมำยถงึ คณะท ำงำนดำ้นมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ นัน้ ๆ

             คณะท ำงำนดำ้นมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรของส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ ตรวจประเมนิโดยน ำคะแนนทีไ่ดใ้นแตล่ะขอ้ กรอกลงใน 

"แบบฟอรม์การพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารของกรมสรรพสามติ ตามแนวทางศนูยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : 

GECC)" ในชอ่ง "ผลการประเมนิจากคณะท างานฯ" ของแตล่ะส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ โดยใหใ้สผ่ลกำรประเมนิ ดังนี ้กรณีผำ่นตำม

เกณฑฯ์ ใหใ้ส ่1  กรณีไม่ผำ่นตำมเกณฑ ์ใหใ้ส ่0 (ดังภำพ) (การใสค่ะแนน มแีค ่๑ หรอื ๐ เทา่น ัน้)

วธิกีารตรวจประเมนิ
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1. การประเมนิตามเกณฑฯ์ ในแตล่ะขอ้

กรณีผำ่นตำมเกณฑฯ์     ระบบจะไม่มขีอ้ควำมแจง้เตอืน

กรณีไม่ผำ่นตำมเกณฑฯ์ ในขอ้นัน้ ๆ  ระบบจะมขีอ้ควำมแจง้เตอืน โดยจะแสดงค ำวำ่ " ไมผ่า่น" เพือ่จะไดท้ราบวา่ มขีอ้ใดทีต่อ้งด าเนนิการปรบัปรงุ

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์  และใหด้ าเนนิการปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามเกณฑฯ์

ผลการประเมนิ



 

ภาคผนวก ง 27 

 

 

 

2. สรปุผลการประเมนิจะแบง่ออกเป็น 3 เกณฑ์

โปรแกรมจะค ำนวณคะแนนในรปูแบบของ % ตำมเกณฑฯ์ แตล่ะดำ้น 

โดยแบง่เป็น คะแนนเกณฑพ์ืน้ฐำน (เต็ม 34) (ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ทีจ่ะเขา้รว่มการรบัรองฯ ปี 2563 ** ตอ้งด าเนนิการใหค้รบทกุขอ้ **)

ในชอ่ง สรปุผลกำรประเมนิ จะไม่ข ึน้ขอ้ควำมใดๆ

(หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนเกณฑพ์ืน้ฐำนท ำไดไ้มค่รบทุกขอ้)

(หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนเกณฑข์ัน้สูงท ำไดไ้มค่รบตำมเกณฑ)์

(หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนดำ้นผลลัพธท์ ำไดไ้มค่รบตำมเกณฑ)์

ถา้ไมข่ ึน้ขอ้ความใดๆ ถอืวา่ "ผา่น"

เกณฑก์ำรผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนศูนยร์ำชกำรสะดวก คอื คะแนนรวมอยำ่งนอ้ย 70 คะแนน  

โดยมคีะแนนผำ่นเกณฑพ์ืน้ฐำน 34 คะแนน(ตอ้งผำ่นทุกขอ้) เกณฑข์ัน้สูงอยำ่งนอ้ย 20 คะแนน และเกณฑ ์ดำ้นผลลัพท ์อยำ่งนอ้ย 16 คะเเนน

(ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ทีจ่ะเขา้รว่มการรบัรองฯ ปี 2563 ตอ้งด าเนนิการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 

20 คะแนน)
คะแนนเกณฑข์ัน้สงู (เต็ม 36 )

(ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ทีจ่ะเขา้รว่มการรบัรองฯ ปี 2563 จะตอ้งไดค้ะแนนอยา่งนอ้ย 

16 คะแนน จงึจะผา่น)

คะเเนนดำ้นผลลัพธ ์(เต็ม 30 )

ตวัอยา่ง คะแนนกรณีส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ผา่นตามเกณฑฯ์ โปรแกรมจะขึน้ ค าวา่ "ผา่น" ท ัง้ 3 ช่อง น ัน้หมายความวา่ 

ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขาน ัน้  ๆผา่นตามเกณฑ ์ฯ GECC เบ ือ้งตน้
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(หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนเกณฑพ์ืน้ฐำนท ำไดไ้มค่รบทุกขอ้)

(หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนเกณฑข์ัน้สงูท ำไดไ้มค่รบตำมเกณฑ)์

ตวัอยา่ง คะแนนกรณีส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขา ไมผ่า่นตามเกณฑฯ์ โปรแกรมจะขึน้ ค าวา่ "ไมผ่า่น" ในช่องใดช่องหนึง่ หรอืท ัง้ 3

 ช่อง น ัน้หมายความวา่ ส านกังานสรรพสามติพืน้ที/่พืน้ทีส่าขาน ัน้ๆ ไมผ่า่นตามเกณฑ  ์ฯ GECC แมว้า่ จะผา่น 1 เกณฑก็์ตาม
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ล าดบั แนวทางการด าเนนิงาน เกณฑ์ น า้หนกั

ผลการ

ประเมนิจาก

คณะท างาน*

คะแนน

ทีไ่ด ้
หมายเหตุ ผลการประเมนิ

1

กำรใหบ้รกิำรนอกเวลำรำชกำร หรอืตำมเวลำทีส่อดคลอ้ง

กับผลกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูรั้บบรกิำรในแตล่ะ

พืน้ที ่เชน่

- วนัจันทร ์- ศกุร ์(เวลำ 17.00 - 19.00 น.)

- วนั - เวลำรำชกำร แตเ่พิม่เวลำพักเทีย่ง วนัเสำร-์อำทติย์

 (เวลำ 09.00 - 12.00 น.) เป็นตน้  

C 1 0 ไมผ่า่น

2
มรีะบบกำรขนสง่ทีเ่ขำ้ถงึสถำนทีบ่รกิำร เพือ่ใหส้ะดวกตอ่

กำรเดนิทำง C 1 0 ไมผ่า่น

3
มป้ีำย/สญัลักษณ์ บอกทศิทำงหรอืต ำแหน่งทีต่ัง้ของจดุ

ใหบ้รกิำรอย่ำงชดัเจน C 1 0 ไมผ่า่น

4

มกีำรออกแบบสถำนทีค่ ำนงึถงึผูพ้กิำร สตรมีคีรรภ ์และ

ผูส้งูอำย ุเชน่ จดุใหบ้รกิำรอยู่ชัน้ 1 (กรณีไมม่ลีฟิท)์ มี

ทำงลำดส ำหรับรถเข็น มพีืน้ทีว่ำ่งใตเ้คำน์เตอรใ์หร้ถเข็น

คนพกิำรสำมำรถเขำ้ไดโ้ดยไมม่สี ิง่กดีขวำง เป็นตน้

C 1 0 ไมผ่า่น

5

มกีำรออกแบบผังงำน และระบบกำรใหบ้รกิำรระหวำ่ง 

“จดุกอ่นเขำ้สูบ่รกิำร” และ “จดุใหบ้รกิำร” ทีอ่ ำนวยควำม

สะดวกทัง้ส ำหรับเจำ้หนำ้ที ่และประชำชน เพือ่ใหส้ำมำรถ

ใหบ้รกิำรประชำชนไดอ้ย่ำงรวดเร็ว โดยค ำนงึถงึลักษณะ

และปรมิำณงำนทีใ่หบ้รกิำร

C 1 0 ไมผ่า่น

6

มขีนำดและพืน้ทีใ่ชง้ำนสะดวกตอ่กำรเอือ้มจับ (พืน้ทีว่ำ่ง

ดำ้นขำ้งส ำหรับกำรเคลือ่นไหวร่ำงกำยทีส่บำย และ

ออกแบบจัดวำงเอกสำรใหส้ำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำง

รวดเร็ว

C 1 0 ไมผ่า่น

7
ในจดุทีส่ ำคัญหรอือันตรำยตอ้งออกแบบหรอืจัดให ้

สำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจนทัง้ขณะยนืหรอืรถลอ้เลือ่น C 1 0 ไมผ่า่น

8
มกีำรจัดใหม้แีสงสวำ่งอย่ำงเพยีงพอ ณ บรเิวณสถำนที่

บรกิำร C 1 0 ไมผ่า่น

9

มกีำรจัดสรรสิง่อ ำนวยควำมสะดวกที ่สอดคลอ้งกับผล

ส ำรวจควำมตอ้งกำรของผูรั้บบรกิำร และควำมพรอ้มของ

ทรัพยำกรทีม่ ีเชน่ น ้ำดืม่ เกำ้อีน่ั้งพักรอ เป็นตน้
C 1 0 ไมผ่า่น

10 มหีอ้งน ้ำทีส่ะอำด และถูกสขุลักษณะ C 1 0 ไมผ่า่น

11 มกีำรจัดใหม้รีะบบควิ เพือ่ใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงเป็นธรรม C 1 0 ไมผ่า่น

12

มจีดุแรกรับ ในกำรชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกตำ่ง ๆ เชน่ คัด

กรองผูรั้บบรกิำร ใหค้ ำแนะน ำในกำรขอรับบรกิำร หรอื

ชว่ยเตรยีมเอกสำร กรอกแบบฟอรม์ตำ่งๆ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิำพในกำรบรกิำรและลดระยะเวลำรอคอย

C 1 0 ไมผ่า่น

13
มจีดุประเมนิผลควำมพงึพอใจ ณ จดุใหบ้รกิำรในรูปแบบ

ทีง่ำ่ยและสะดวกตอ่ผูใ้ชบ้รกิำร C 1 0 ไมผ่า่น

                  ระบบการประเมนิความพงึพอใจ

ส ำนักงำนสรรพสำมติพืน้ที/่พืน้ทีส่ำขำ

แบบฟอรม์ 5 - 1 (พ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                                                                                                        *ใหใ้สผ่ลการประเมนิ กรณีผา่น = 1  กรณีไมผ่า่น = 0

                 เวลาเปิดใหบ้รกิาร

                 สถานทีบ่รกิาร

                 พืน้ทีใ่หบ้รกิาร

เกณฑท์ี ่1 ดา้นกายภาพ

เกณฑท์ี ่1 ดำ้นกำยภำพ ประกอบไปดว้ยเกณฑทั์ง้หมด 13 ขอ้ ซึง่จะตอ้งด ำเนนิกำรใหค้รบท ัง้ 13 ขอ้ (ไมม่คีะแนน)

                  การจดัเตรยีมวสัด/ุอปุกรณ์ หรอืส ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ

                  ระบบควิ/จุดแรกรบั
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        *ใหใ้สผ่ลการประเมนิ กรณีผา่น = 1  กรณีไมผ่า่น = 0

ล าดบั แนวทางการด าเนนิงาน เกณฑ์ น า้หนกั

ผลการ

ประเมนิจาก

คณะท างาน*

คะแนน

ทีไ่ด ้
หมายเหตุ

ผลการประเมนิ

เกณฑพ์ืน้ฐาน

ผลการ

ประเมนิ

เกณฑข์ ัน้สงู

C J

1

1 . 1 มกีำรส ำรวจ เพือ่ใหท้รำบควำมตอ้งกำรของผูรั้บบรกิำร

กลุม่เป้ำหมำยในแตล่ะพืน้ทีใ่หบ้รกิำร  

ซึง่ตอ้งครอบคลมุประเด็น ดังนี้ ประเภทงำนบรกิำร วนั

และเวลำเปิดใหบ้รกิำร  สถำนทีใ่หบ้รกิำร ควำมยำก-งำ่ย

ในกำรเขำ้ถงึจดุบรกิำร  สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีส่ ำคัญ 

กำรรับรูข้อ้มลูขำ่วสำรเกีย่วกับกำรใหบ้รกิำร

C 1 0 ไมผ่า่น

1 . 2 มกีำรวเิครำะหผ์ลกำรส ำรวจและน ำไปใชใ้นกำรออกแบบ

ระบบกำรใหบ้รกิำร C 1 0 ไมผ่า่น

2

2 . 1 มงีำนบรกิำร ณ ศนูยร์ำชกำรสะดวก ครอบคลมุประเภท

งำน ดังนี้ งำนบรกิำรตำมภำรกจิของหน่วยงำน ,งำน

บรกิำรขอ้มลูขำ่วสำรของหน่วยงำนภำครัฐทกุหน่วยงำน ,
 งำนดำ้นกำรรับเรือ่งรำวรอ้งทกุข์

C 1 0 ไมผ่า่น

2 . 2 มงีำนบรกิำรทีไ่มร่อ้งขอส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำ

ทะเบยีนบำ้นจำกผูม้ำรับบรกิำร C 1 0 ไมผ่า่น

2 . 3 งำนบรกิำรทีเ่หมำะสม/งำนบรกิำรอืน่ๆ ทีส่อดคลอ้งกับผล

ส ำรวจควำมตอ้งกำรฯ J 2 0 ไมผ่า่น

3

3 . 1 มกีำรออกแบบอำคำรหรอืสถำนทีใ่หม้อีปุกรณ์สิง่อ ำนวย

ควำมสะดวกหรอืบรกิำรเพือ่ใหค้นพกิำรสำมำรถเขำ้ถงึได ้

อย่ำงนอ้ย 11 รำยกำร ตำมขอ้ 5 ของกฎกระทรวงกำร

พัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

J 2 0 ไมผ่า่น

4

4 . 1 มกีำรจัดล ำดับขัน้ตอนกำรบรกิำรทีง่ำ่ยตอ่กำรใหบ้รกิำร

และรับบรกิำร เพือ่ใหป้ระชำชนไมต่อ้งรอคอยรับบรกิำร

นำน
C 1 0 ไมผ่า่น

4 . 2 มกีำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบ ผูป้ระสำนงำน/เจำ้ของงำน 

เบอรโ์ทรตดิตอ่ และชอ่งทำงกำรตดิตอ่ไวอ้ย่ำงชดัเจน C 1 0 ไมผ่า่น

4 . 3 มกีำรจัดท ำคูม่อืกำรปฏบัิตงิำนส ำหรับเจำ้หนำ้ที ่ที่

ครอบคลมุ ถูกตอ้ง และทันสมัย โดยมกีำรระบขุัน้ตอน 

ระยะเวลำ คำ่ธรรมเนียม และขอ้มลูจ ำเป็นส ำหรับกำร

ปฏบัิตงิำนไวใ้นคูม่อืฯ อย่ำงชดัเจน

C 1 0 ไมผ่า่น

4 . 4 กำรใหบ้รกิำรไปในทศิทำงเดยีวกัน เชน่ กำรตอบค ำถำม 

รูปแบบกำรบรกิำรของแตล่ะจดุ เป็นตน้ C 1 0 ไมผ่า่น

4 . 5 มรีะบบแจง้เตอืนกำรใหบ้รกิำร และระบบกำรตดิตำม

สถำนะผูรั้บบรกิำร เชน่ กำรตดิตำมรอบเวลำกำรตอ่

ใบอนุญำตโดยกำรสง่ขอ้มลูแจง้เตอืนใหม้ำตอ่ใบอนุญำต
 หรอืออกแบบระบบสำรสนเทศใหผู้รั้บบรกิำรเขำ้
ตรวจสอบขัน้ตอนสถำนะกำรรับบรกิำรในงำนทีไ่มแ่ลว้

เสร็จในทันท ีเป็นตน้

J 2 0 ไมผ่า่น

4 . 6 มรีะบบกำรใหบ้รกิำรประชำชนแบบออนไลน์
J 2 0 ไมผ่า่น

4 . 7 มกีำรปรับปรุงแบบฟอรม์กำรขอรับอนุญำตตำ่ง ๆ ใหง้ำ่ย

และไมซ่ ำ้ซอ้น J 2 0 ไมผ่า่น

5
5 . 1 มกีำรวเิครำะหป์ระเมนิควำมตอ้งกำรดำ้นก ำลังคนทีจ่ ำเป็น

C 1 0 ไมผ่า่น

5 . 2 มกีำรจัดสรรบคุลำกรใหเ้หมำะสมในกำรใหบ้รกิำรในชว่ง

พักทำนอำหำรหรอืชว่งเวลำทีม่ีผู่รั้บบรกิำรเขำ้มำใช ้

บรกิำรมำก

C 1 0 ไมผ่า่น

5 . 3 มกีำรสรำ้งสิง่จงูใจแกบ่คุลำกรปฏบัิตงิำน C 1 0 ไมผ่า่น

การออกแบบระบบงาน

การจดัสรรบคุลากร

งานบรกิาร 

สถานทีบ่รกิาร

การศกึษาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 

เกณฑท์ี ่๒ ดา้นคณุภาพ

เกณฑข์ ัน้สงู  ม ี18 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน  รวม 36 คะแนน

(ตอ้งด าเนนิการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 20 คะแนน)

เกณฑพ์ืน้ฐาน  ม ี34 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน  รวม 34 คะแนน 

    ** ตอ้งด าเนนิการใหค้รบทุกขอ้ **



 

ภาคผนวก ง 31 

 

 

        *ใหใ้สผ่ลการประเมนิ กรณีผา่น = 1  กรณีไมผ่า่น = 0

ล าดบั แนวทางการด าเนนิงาน เกณฑ์ น า้หนกั

ผลการ

ประเมนิจาก

คณะท างาน*

คะแนน

ทีไ่ด ้
หมายเหตุ

ผลการประเมนิ

เกณฑพ์ืน้ฐาน

ผลการ

ประเมนิ

เกณฑข์ ัน้สงู

C J

6

6 . 1 มกีำรเพิม่ศักยภำพและทักษะในกำรปฏบัิตงิำนทีจ่ ำเป็น

และทันสมัยใหก้ับเจำ้หนำ้ที ่เชน่ จัดฝึกอบรมสมัมนำ

ระดมสมอง ศกึษำดงูำน เป็นตน้ อย่ำงตอ่เนื่อง เพือ่ให ้

เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง รวดเร็วและมี

จติบรกิำร

C 1 0 ไมผ่า่น

6 . 2 เจำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บกำรอบรมใชร้ะบบซอฟทแ์วรแ์ละกำร

ใหบ้รกิำรอย่ำงตอ่เนื่องจนมคีวำมเขำ้ใจในดำ้นกำรใชง้ำน

ระบบ

C 1 0 ไมผ่า่น

6 . 3 เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรแทนกันไดใ้นงำนบรกิำร

เบ็ดเสร็จจ ำนวนหนึง่ C 1 0 ไมผ่า่น

6 . 4 เจำ้หนำ้ทีม่ทัีกษะในกำรใหบ้รกิำรครอบคลุมเรือ่งส ำคัญ 

(สำมำรถตอบค ำถำมพืน้ฐำนใหก้ับผูรั้บบรกิำรได ,้สำมำรถ

แกไ้ข/รับมอืสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ได ้ตำมำตรฐำนกำร

ใหบ้รกิำร,กำรสือ่สำรและชว่ยเหลอืผูรั้บบรกิำรดว้ยไมตรี

จติ)

C 1 0 ไมผ่า่น

6 . 5 เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถรเิริม่และพัฒนำกำรใหบ้รกิำรทีเ่กนิ

ควำมคำดหวงัของผูรั้บบรกิำร J 2 0 ไมผ่า่น

6 . 6 เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถปฏบัิตงิำนไดต้ำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว ้

ในแตล่ะชอ่งทำงของระบบ online ทีพั่ฒนำขึน้ J 2 0 ไมผ่า่น

7

7 . 1 มกีำรน ำผลส ำรวจมำปรับปรุงงำนบรกิำรอย่ำงตอ่เนื่อง C 1 0 ไมผ่า่น

7 . 2 เกดิผลลัพธค์วำมพงึพอใจของผูรั้บบรกิำรไมน่อ้ยกวำ่

รอ้ยละ 80 C 1 0 ไมผ่า่น

8

8 . 1 วธิกีำรปฏบัิตงิำนทีร่วดเร็วถูกตอ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

( เจำ้หนำ้ทีป่ฏบัิตงิำนตำมมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรที่
ก ำหนดไวใ้นคูม่อืกำรปฏบัิตงิำน)

C 1 0 ไมผ่า่น

8 . 2 มกีลไกกำรรับฟังและตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนของ

ผูรั้บบรกิำร รวมทัง้ระบบกำรตดิตำมและแกไ้ขปัญหำที่

ชดัเจน
C 1 0 ไมผ่า่น

8 . 3 กรณีเกดิขอ้รอ้งเรยีนในกำรใหบ้รกิำร ขอ้รอ้งเรยีนนัน้

ไดรั้บกำรแกไ้ขจนเป็นทียุ่ตไิมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 J 2 0 ไมผ่า่น

9

9 . 1 มกีำรพัฒนำเพิม่ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร กำรใหค้ ำปรกึษำ 

รวมทัง้ชอ่งทำงกำรรับเรือ่งรอ้งเรยีน ผำ่นทำงโทรศัพท ์

หรอื ศนูย ์Hotline หรอื ชอ่งทำงอืน่ๆ ทีส่อดคลอ้งกับ

ควำมตอ้งกำรของผูรั้บบรกิำร

J 2 0 ไมผ่า่น

10

10 . 1 มกีำรจัดท ำแผนกำรตดิตำมผลกำรด ำเนนิกำรของศนูย์

รำชกำรสะดวกทีช่ดัเจน ซึง่ประกอบดว้ย หัวขอ้เรือ่งที่

ตดิตำมผูรั้บผดิชอบ ระยะเวลำ ด ำเนนิกำร ผลด ำเนนิกำร 

และขอ้เสนอกำรปรับปรุงพัฒนำใหด้ขี ึน้อย่ำงตอ่เนื่อง

C 1 0 ไมผ่า่น

10 . 2 มรีะบบกำรตดิตำมกำรใหบ้รกิำรทีช่ดัเจน ทัง้นี้ กรณีเกดิ

ปัญหำอำจมกีำรจัดชดุเฉพำะกจิลงไปในพืน้ทีปั่ญหำตำม

ควำมเหมำะสม
C 1 0 ไมผ่า่น

11

11 . 1 มกีำรคน้หำปัญหำ/อปุสรรคของกำรใหบ้รกิำรทีเ่กดิขึน้

และคำดวำ่จะเกดิขึน้ และน ำไปแกไ้ขปรับปรงใุหก้ำร

บรกิำรดยีิง่ข ึน้ J 2 0 ไมผ่า่น

12

12 . 1 มกีำรน ำผลจำกกำรตดิตำมงำนมำด ำเนนิกำรปรับปรุงงำน

จนเกดิผลลัพธท์ีด่อีย่ำงตอ่เนื่อง และกำรใหบ้รกิำรได ้

ถูกตอ้ง รวดเร็ว สำมำรถลดตน้ทนุ ลดกำรสญูเสยี และ

เกดิคณุคำ่ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูรั้บบรกิำร

C 1 0 ไมผ่า่น

12 . 2 มกีำรปรับปรุงคูม่อืกำรปฏบัิตงิำนใหทั้นสมัย และคน้หำ

ขอ้มลูไดง้ำ่ย C 1 0 ไมผ่า่น

คณุภาพการใหบ้รกิารและการจดัการขอ้รอ้งเรยีน

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร

ระบบการตดิตามผลการด าเนนิงาน

การแกไ้ขปญัหาทีท่า้ทาย

การทบทวนการปรบัปรงุการด าเนนิงาน

บคุลากรดา้นการใหบ้รกิาร

ระบบการประเมนิความพงึพอใจ

เกณฑท์ี ่๒ ดา้นคณุภาพ

เกณฑข์ ัน้สงู  ม ี18 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน  รวม 36 คะแนน

(ตอ้งด าเนนิการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 20 คะแนน)

เกณฑพ์ืน้ฐาน  ม ี34 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน  รวม 34 คะแนน 

    ** ตอ้งด าเนนิการใหค้รบทุกขอ้ **



 

ภาคผนวก ง 32 

 

 

        *ใหใ้สผ่ลการประเมนิ กรณีผา่น = 1  กรณีไมผ่า่น = 0

ล าดบั แนวทางการด าเนนิงาน เกณฑ์ น า้หนกั

ผลการ

ประเมนิจาก

คณะท างาน*

คะแนน

ทีไ่ด ้
หมายเหตุ

ผลการประเมนิ

เกณฑพ์ืน้ฐาน

ผลการ

ประเมนิ

เกณฑข์ ัน้สงู

C J

13

13 . 1 กำรจัดอบรมทักษะกำรใหบ้รกิำรทีทั่นสมัยอย่ำงตอ่เนื่อง 

เชน่ กำรสรำ้งควำมสมัพันธก์ับผูรั้บบรกิำร กำรสรำ้ง

ภำพลักษณ์กำรใหบ้รกิำร กำรสรำ้งจติส ำนกึดำ้นกำร

ใหบ้รกิำร กำรศกึษำดงูำน เป็นตน้ และมกีำรสือ่สำรสรำ้ง

ควำมเขำ้ใจใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีเ่กีย่วกับแนวทำงกำร

ปฏบัิตงิำนใหม ่เพือ่ป้องกันปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้

C 1 0 ไมผ่า่น

13 . 2 มกีำรแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกับปัญหำในกำรปฏบัิตงิำน 

และกำรปรับปรุงงำน รวมถงึกำรร่วมกันทบทวนระบบงำน

เพือ่ออกแบบงำนใหม่/สรำ้งนวตักรรมในกำรบรกิำร
J 2 0 ไมผ่า่น

14

14 . 1 เจำ้หนำ้ทีด่ำ้นเทคนคิไดรั้บกำรอบรมหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง

กับกำรตดิตัง้ระบบปฏบัิตกิำร และโปรแกรมประยุกต์ กำร

ซอ่มบ ำรุงฮำรด์แวรพ์ืน้ฐำน
C 1 0 ไมผ่า่น

14 . 2 เจำ้หนำ้ทีด่ำ้นเทคนคิมคีวำมสำมำรถในกำรตอบค ำถำม

และแกปั้ญหำพืน้ฐำนเกีย่วกับระบบ , อธบิำยลักษณะ

ปัญหำระบบเครอืขำ่ยเชือ่มตอ่เมือ่ประสำนงำนกับบรษัิทผู ้

ใหบ้รกิำร

C 1 0 ไมผ่า่น

15

15 . 1 มรีะบบจัดเก็บขอ้มลูและระบบวเิครำะหฐ์ำนขอ้มลู

สอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรใชง้ำนเพือ่อ ำนวยควำม

สะดวกในกำรปฏบัิต ิและพัฒนำปรับปรุงกำรใหบ้รกิำร
C 1 0 ไมผ่า่น

15 . 2 มกีำรรวบรวมขอ้มลูจำกผูป้ฏบัิตงิำน ผูรั้บบรกิำร และผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง เขำ้ระบบฐำนขอ้มลูไดอ้ย่ำงครอบคลมุ ถูกตอ้ง
 และทันสมัย รวมถงึกำรน ำผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูไปใช ้

ปรับปรุงระบบฐำนขอ้มลูและพัฒนำระบบกำรใหบ้รกิำร

ตอ่ไป

C 1 0 ไมผ่า่น

16

16 . 1 มรีะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหส้ำมำรถใชง้ำนในสว่นที่

จ ำเป็นไดอ้ย่ำงตอ่เนื่องและปลอดภย้ โดยกำรปฏบัิตติำม

แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอืแผนอืน่ทีก่ ำหนด
C 1 0 ไมผ่า่น

16 . 2 มรีะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหผู้บ้ฏบัิตงิำนหรอื

ผูเ้กีย่วขอ้งสำมำรถคน้หำขอ้มลูกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำง

สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพำะเรือ่งค ำถำม ค ำตอบ และ

วธิกีำรแกไ้ขปัญหำ ในแตล่ะสถำนกำรณ์เพือ่ชว่ย

สนับสนุนกำรปฏบัิตงิำนของเจำ้หนำ้ที่

C 1 0 ไมผ่า่น

17

17 . 1 มกีำรบรูณำกำรกำรท ำงำนระหวำ่งหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

สอดคลอ้งกับทรัพยำกรทีม่จี ำกัด โดยมกีำรเชือ่มโยง

ขอ้มลูระหวำ่งหน่วยงำน เพือ่ลดควำมซ ำ้ซอ้นและควำม

ผดิพลำดในกำรกรอกขอ้มลู รวมทัง้กำรใชท้รัพยำกร

ร่วมกันอย่ำงคุม้คำ่

C 1 0 ไมผ่า่น

18

18 . 1 มกีำรพัฒนำระบบกำรใหบ้รกิำรซึง่อำจรวมถงึระบบกำร

รอ้งเรยีน ผำ่นชอ่งทำงทีเ่ป็นระบบ Online และมกีำร

ก ำหนดมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำรในแตล่ะชอ่งทำงทีไ่ดเ้ปิด

ใหบ้รกิำรไว ้

J 2 0 ไมผ่า่น

19

19 . 1 มรีะบบ/แผนกำรพัฒนำควำมรูแ้ละทักษะใหแ้ก่ เจำ้หนำ้ที่
รับโทรศัพท ์อย่ำงชดัเจน โดยน ำขอ้มลูจำกกำร

ตรวจสอบคณุภำพมำใชใ้นกำรวำงแผนกำรอบรม

เจำ้หนำ้ที ่รวมถงึมกีำรจัดอบรมเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงตอ่เนื่อง 

C 1 0 ไมผ่า่น

19 . 2 มกีำรพัฒนำและดแูลรักษำระบบโทรศัพทข์องเจำ้หนำ้ที่

รับโทรศัพทใ์หม้คีณุสมบัตดิังนี้ มคีวำมพรอ้มใชง้ำนซึง่

เป็นระบบทีม่คีณุภำพ ใชง้ำนไดเ้สยีงฟังชดัเจน สำมำรถ

ประสำนแจง้หนำ้หนำ้ทีท่ีเ่กีย่วของ้เพือ่ด ำเนนิกำรตอ่ไป

ได ้มรีะบบเก็บขอ้มลูของผูรั้บบรกิำรเพือ่ชว่ยในกำร

สบืคน้ขอ้มลูประวตักิำรขอรับบรกิำร,ฃ  มกีำรจัดท ำ

ฐำนขอ้มลูครอบคลมุขอ้มลูทีม่ผีูรั้บบรกิำรสอบถำมและมี

กำรปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบัุน

C 1 0 ไมผ่า่น

การพฒันาระบบการใหบ้รกิาร Online

เจา้หนา้ทีร่บัโทรศพัท์

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการจดัอบรมเจา้หนา้ทีแ่ละผูเ้ก ีย่วขอ้ง

บคุลากรดา้นเทคนคิ

การจดัท าระบบฐานขอ้มลู

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

การบรูณาการวางแผนระบบ

เกณฑท์ี ่๒ ดา้นคณุภาพ

เกณฑข์ ัน้สงู  ม ี18 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน  รวม 36 คะแนน

(ตอ้งด าเนนิการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 20 คะแนน)

เกณฑพ์ืน้ฐาน  ม ี34 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน  รวม 34 คะแนน 

    ** ตอ้งด าเนนิการใหค้รบทุกขอ้ **
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        *ใหใ้สผ่ลการประเมนิ กรณีผา่น = 1  กรณีไมผ่า่น = 0

ล าดบั แนวทางการด าเนนิงาน เกณฑ์ น า้หนกั

ผลการ

ประเมนิจาก

คณะท างาน*

คะแนน

ทีไ่ด ้
หมายเหตุ

ผลการประเมนิ

เกณฑพ์ืน้ฐาน

ผลการ

ประเมนิ

เกณฑข์ ัน้สงู

C J

20

20 . 1 มกีำรพัฒนำและดแูลรักษำระบบโทรศัพท ์C a ll C e n te r  
ใหม้คีณุสมบัต ิดังนี้ สำมำรถเลอืกตดิตอ่กับเจำ้หนำ้ทีไ่ด ้

หรอืประสำนสง่ตอ่ มรีะบบเก็บขอ้มลูของผูรั้บบรกิำรเพือ่

ชว่ยในกำรสบืคน้ขอ้มลูประวตักิำรขอรับบรกิำร มกีำร

จัดท ำฐำนขอ้มลูครอบคลมุขอ้มลูทีผู่รั้บบรกิำรสอบถำม 

และมกีำรปรับปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบัุน

J 2 0 ไมผ่า่น

20 . 2 มกีำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรใหบ้รกิำรของ Call Center 

ไวอ้ย่ำงชดัเจน เชน่ โทรศัพทด์ังไมเ่กนิ 3 ครัง้ , อัตรำ

สงูสดุทีย่อมใหส้ำยหลดุไปไมส่ำมำรถรับไดใ้นกำรตดิตอ่

ครัง้แรกไมเ่กนิ 5%, กำรใหบ้รกิำรไดส้ ำเร็จในกำรตดิตอ่

ครัง้แรก

J 2 0 ไมผ่า่น

20 . 3 เจำ้หนำ้ที ่Call Center สำมำรถปฏบัิตงิำนไดต้ำม

มำตรฐำนทีก่ ำหนด J 2 0 ไมผ่า่น

21

21 . 1 มแีผนกำรบรหิำรควำมตอ่เนื่องในกำรใหบ้รกิำร กรณีที่

เกดิภำวะฉุกเฉนิ หรอืภัยพบัิต ิ โดยเตรยีมทรัพยำกรที่

ส ำคัญ เชน่  สถำนทีใ่หบ้รกิำรส ำรอง  บคุลำกร  ขอ้มลู

สำรสนเทศ  คูค่ำ้หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  วสัดอุปุกรณ์

ตำ่ง ๆ เป็นตน้

C 1 0 ไมผ่า่น

22

22 . 1 คดิคน้และแสวงหำวธิกีำรหรอืแนวทำงใหม่ๆ  ท ำให ้

เกดิผลในกำรปรับปรุงและออกแบบกำรใหบ้รกิำร

สำธำรณะใหส้ำมำรถตอบสนองปัญหำควำมตอ้งกำรของ

ประชำชนไดอ้ย่ำงมคีณุภำพ

J 2 0 ไมผ่า่น

23

23 . 1 ใหบ้รกิำรเชือ่มโยงแบบเรยีลไทมใ์นทกุเวลำและสถำนที่ 

วเิครำะหข์อ้มลูทีซ่ับซอ้นเพือ่ชว่ยกำรบรกิำรใหส้ำมำรถ

ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำรประชำชนไดท้กุที ่ทกุเวลำ 

ทกุชอ่งทำง ทกุอปุกรณ์

J 2 0 ไมผ่า่น

24

24 . 1 ระบถุงึลักษณะควำมโดดเดน่ของศนูยร์ำชกำรสะดวกทีม่ี

ควำมพเิศษมำกกวำ่ศนูยร์ำชกำรแหง่อืน่ J 2 0 ไมผ่า่น

การพฒันาระบบ Call Center

การขบัเคลือ่นการใหบ้รกิารดว้ยนวตักรรม

การบรหิารความตอ่เนือ่งในการใหบ้รกิารทีจ่ าเป็น

การปรบัเขา้สูค่วามเป็นดจิทิลั (เกณฑเ์พือ่รองรบัไทยแลนด ์4.0)

การพฒันาศนูยร์าชการสะดวกสูค่วามเป็นเลศิ

เกณฑท์ี ่๒ ดา้นคณุภาพ

เกณฑข์ ัน้สงู  ม ี18 ขอ้ ขอ้ละ 2 คะแนน  รวม 36 คะแนน

(ตอ้งด าเนนิการใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 20 คะแนน)

เกณฑพ์ืน้ฐาน  ม ี34 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน  รวม 34 คะแนน 

    ** ตอ้งด าเนนิการใหค้รบทุกขอ้ **
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ล าดบั แนวทางการด าเนนิงาน เกณฑ์ น า้หนกั

ผลการ

ประเมนิจาก

คณะท างาน*

คะแนนทีไ่ด ้ หมายเหตุ

1

1 . 1 กำรวเิครำะหแ์บบสอบถำมควำมพงึพอใจของ

ประชำชนในกำรรับบรกิำรทีท่ำงศนูยร์ำชกำร

สะดวกจัดท ำขึน้ โดยมผีลเกนิรอ้ยละ 80
J 5 0 ไมผ่า่น

1 . 2 กำรสมัภำษณ์ผูเ้ขำ้รับบรกิำร J 5 0 ไมผ่า่น

2

2 . 1 กำรสรำ้งนวตักรรมเพือ่กำรอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรตดิตอ่รำชกำร โดยตอ้งมกีำรศกึษำควำม

เจ็บปวด (Pain point) และควำมตอ้งกำร (Need) 

ของประชำชนในกำรเขำ้รับบรกิำร

J 5 0 ไมผ่า่น

2 . 2 ประเมนิจำกผลลัพธ ์ณ สถำนทีด่ ำเนนิกำรผำ่นกำร

สมัภำษณ์ และกำรสงัเกต J 5 0 ไมผ่า่น

3

3 . 1 น ำนวตักรรมชว่ยในกำรใหบ้รกิำรประชำชน จนท ำ

ใหส้ำมำรถใชบ้รกิำรไดจ้ำกทกุทีท่กุเวลำ กำร

ตดิตำมสถำนะงำนบรกิำรได ้ระบบกำรรอ้งเรยีนทีม่ี

ประสทิธภิำพ โดยตอ้งมกีำรศกึษำควำมเจ็บปวด 

( P a in  p o in t)  และควำมตอ้งกำร (Need) ของ

ประชำชน

J 5 0 ไมผ่า่น

3 . 2 ประเมนิจำกจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำรดังกลำ่ว (5 คะแนน

หำกมผีูใ้ชง้ำนระบบดังกลำ่วเกนิรอ้ยละ 30 ของ

จ ำนวนผูรั้บบรกิำร)
J 5 0 ไมผ่า่น

ความสะดวกในการตดิตอ่ราชการโดยพจิารณาจาก ความรวดเร็ว ข ัน้ตอนส ัน้  เขา้ถงึบรกิารไดห้ลายชอ่งทาง

การน าเทคโนโลยมีาชว่ยในการใหบ้รกิารประชาชน จนท าใหส้ามารถใชบ้รกิารไดจ้ากทุกทีทุ่กเวลา การตดิตามสถานะงานบรกิารได ้ระบบการรอ้งเรยีนทีม่ ี

ประสทิธภิาพ

เกณฑท์ี ่3 เกณฑด์า้นผลลพัธ์

ผลการประเมนิ

เป็นผลการประเมนิจากคณะท างานฯ 

ความพงึพอใจของประชาชน

คะแนน %

C คะแนนเกณฑพ์ืน้ฐำน (เต็ม 34) 0 0 . 0% ไมผ่า่น

J คะแนนเกณฑข์ัน้สงู (เต็ม 36  ) 0 0 . 0% ไมผ่า่น

คะเเนนดำ้นผลลัพธ ์(เต็ม 30 ) 0 0 . 0% ไมผ่า่น

0 0 . 00%

สรปุผลการประเมนิแตล่ะดา้น

สรปุผลการประเมนิ

หมายเหตุ

ตอ้งได ้34 %

ตอ้งไดอ้ย่ำงนอ้ย 20%

ตอ้งไดอ้ย่ำงนอ้ย 16%

หมายเหตุ

ผลการประเมนิคะแนน :

รวม

เกณฑ์

ไมผ่า่น (หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนเกณฑพ์ืน้ฐำนท ำไดไ้มค่รบทกุขอ้) ถอืวำ่ สรุปผลกำรประเมนิไมผ่ำ่น

ไมผ่า่น (หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนเกณฑข์ัน้สงูท ำไดไ้มค่รบตำมเกณฑ)์ ถอืวำ่ สรุปผลกำรประเมนิไมผ่ำ่น

ไมผ่า่น (หมำยเหต ุถำ้ขึน้วำ่ "ไมผ่ำ่น" ในชอ่งนี้ หมำยถงึไมผ่ำ่นตำมเกณฑ ์GECC เนื่องจำกคะแนนดำ้นผลลัพธท์ ำไดไ้มค่รบตำมเกณฑ)์ ถอืวำ่ สรุปผลกำรประเมนิไมผ่ำ่น

ถา้ไมข่ ึน้ขอ้ความใดๆ ถอืวา่ "ผา่น"

เกณฑก์ำรผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนศนูยร์ำชกำรสะดวก คอื คะแนนรวมอย่ำงนอ้ย 70 คะแนน  

โดยมคีะแนนผำ่นเกณฑพ์ืน้ฐำน 34 คะแนน(ตอ้งผำ่นทกุขอ้) เกณฑข์ัน้สงูอย่ำงนอ้ย 20 คะแนน และเกณฑ ์ดำ้นผลลัพท ์อย่ำงนอ้ย 16 คะเเนน
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แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
ผลการดำเนินการ/
กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

1. การแต่งต้ังคณะทำงานด้านมาตรฐานการให้บริการตาม
เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) 

               

2. การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานฯ GECC 
2.1 เกณฑ์ด้านกายภาพ 
ข้อ 1 การให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่

สอดคล้องกับผลการสำรวจความตอ้งการของ
ผู้รับบริการในแตล่ะพื้นท่ี 

               

ข้อ 2 มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานท่ีบริการ เพื่อให้
สะดวกต่อการเดินทาง 

               

ข้อ 3 มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรอืตำแหน่งที่ตั้ง
ของจุดให้บริการอย่างชัดเจน 

               

ข้อ 4 มีการออกแบบสถานท่ีคำนึงถึงผู้พกิาร สตรีมี
ครรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บรกิารอยู่ช้ัน 1 
(กรณีไม่มลีิฟท์) มีทางลาดสำหรับรถเข็น มีพ้ืนท่ี
ว่างใต้เคาน์เตอร์ใหร้ถเข็นคนพิการสามารถเข้า
ได้โดยไม่มสีิ่งกีดขวาง เป็นต้น 

               

ข้อ 5 มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการ
ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุด
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แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
ผลการดำเนินการ/
กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ให้บริการ” ที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับ
เจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพื่อให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเรว็ โดยคำนึงถึง
ลักษณะและปริมาณงานท่ีให้บริการ 

ข้อ 6 มีขนาดและพื้นท่ีใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ 
(พ้ืนท่ีว่างด้านข้างสำหรับการเคลือ่นไหวร่างกาย
ที่สบาย และออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

               

ข้อ 7 ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัด
ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังขณะยืนหรือรถ
ล้อเลื่อน 

               

ข้อ 8 มีการจัดใหม้ีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ณ บริเวณ
สถานท่ีบริการ 

               

ข้อ 9 มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี สอดคล้อง
กับผลสำรวจความต้องการของผูร้บับริการ และ
ความพร้อมของทรัพยากรที่มี เช่น น้ำดื่ม เก้าอ้ี
นั่งพักรอ เป็นต้น 

               

ข้อ 10 มีห้องน้ำท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ                
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แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
ผลการดำเนินการ/
กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ 11 มีการจัดใหม้ีระบบคิว เพื่อให้บริการได้อย่างเป็น
ธรรม 

               

ข้อ 12 มีจุดแรกรับ ในการช่วยอำนวยความสะดวกต่าง 
ๆ เช่น คัดกรองผู้รบับริการ ให้คำแนะนำในการ
ขอรับบริการ หรือช่วยเตรยีมเอกสาร กรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริการและลดระยะเวลารอคอย 

               

ข้อ 13 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 

               

2.2  เกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ข้อ 1 การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ 
               

ข้อ 2 งานบริการ                
ข้อ 3 สถานท่ีบริการ                
ข้อ 4 การออกแบบระบบงาน                
ข้อ 5 การจัดสรรบุคลากร                
ข้อ 6 บุคลากรด้านการให้บริการ                
ข้อ 7 ระบบการประเมินความพึงพอใจ                
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แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
ผลการดำเนินการ/
กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ 8 คุณภาพการให้บริการและการจดัการข้อ
ร้องเรียน 

               

ข้อ 9 ช่องทางการให้บริการ                
ข้อ 10 ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน                
ข้อ 11 การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย                
ข้อ 12 การทบทวนการปรับปรุงการดำเนนิงาน                
ข้อ 13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดอบรม

เจ้าหน้าท่ีและผูเ้กี่ยวข้อง 
               

ข้อ 14 บุคลากรด้านเทคนิค                
ข้อ 15 การจัดทำระบบฐานข้อมลู                
ข้อ 16 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ข้อ 17 การบูรณาการวางแผนระบบ                
ข้อ 18 การพัฒนาระบบการให้บริการ Online                
ข้อ 19 เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท ์                
ข้อ 20 การพัฒนาระบบ Call Center                
ข้อ 21 การบริหารความต่อเนื่องในการใหบ้ริการที่

จำเป็น 
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แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชื่อหน่วยงาน  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ 2563) 
ผลการดำเนินการ/
กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ 22 การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม                
ข้อ 23 การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทลั (เกณฑ์เพื่อรองรับ

ไทยแลนด์ 4.0) 
               

ข้อ 24 การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ                
2. 3 เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ 
ข้อ 1 ความพึงพอใจของประชาชน                
ข้อ 2 ความสะดวกในการตดิต่อราชการโดยพิจารณา

จาก ความรวดเร็ว ขั้นตอนสั้น  เขา้ถึงบริการได้
หลายช่องทาง 

               

ข้อ 3 การนำเทคโนโลยมีาช่วยในการใหบ้ริการ
ประชาชน จนทำให้สามารถใช้บรกิารไดจ้ากทุก
ที่ทุกเวลา การตดิตามสถานะงานบริการได้ 
ระบบการร้องเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 

               

3. การตรวจประเมินจากคณะทำงานคณะกรรมการตรวจ
มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต   

               

4. การเข้าร่วม/ต่ออายุ/รักษามาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อยา่งต่อเนื่อง 

               

5. อื่น ๆ (ถ้ามี)                
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  
       รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)       รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2563) 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

หน่วยงาน :  ……(ระบุ)…………… 

ผู้กำกับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบ)ุ…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบ)ุ…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบ)ุ…………… 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนโดยได้นำเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร เช่น Public sector Management Quality Award (PMQA) 
การพัฒนาและจัดวางระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) การสร้างหน่วยงานต้นแบบการให้บริการ (Idol 
Organization) การสร้างมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (Excise Service Standard) รวมทั้ง 
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตไปสู่มาตรฐานระดับประเทศโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน  
การให ้บร ิการของศ ูนย ์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Centre: GECC) และผล ักด ันให้  
กรมสรรพสามิตดำเนินการตามระบบราชการ 4.0   

ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนาเกณฑ์ PMQA 
ไปสู่เกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐทำงานโดยยึดหลัก 3 อย่าง  
ที่สำคัญคือ การเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric Government) การเป็นภาครัฐ 
ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connected Government)  และการเป็นภาครัฐอัจริยะ (Smart and 
High Performance government) ในปี พ.ศ. 2562 กรมสรรพสามิตได้เข้าร่วมการรับรองระบบราชการ 4.0  
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยเป็น 1 ใน 9 หน่วยงานที่ได้ประเมินสถานะองค์การในการเป็นระบบราชการ 4.0 ร่วมกับ
อีก 8 หน่วยงานในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมบังคับคดี และสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และส่วนราชการระดับจังหวัดจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสระบุรี  
โดยกรมสรรพสามิตได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานที่โดดเด่นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
สู่ระบบราชการ 4.0 มีการพัฒนาและตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือเป็นการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 – 2562  กรมสรรพสามิต
ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) โดยมีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก จำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของกระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจำนวนมากที่สุด 
โดยกรมสรรพสามิตมีเป้าหมายให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการ  

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กรมสรรพสามิตจึงมีแนวทางดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  
       รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)       รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2563) 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
 

1. กรณีหน่วยงานส่วนกลาง 
เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ได้ให้บริการประชาชนโดยตรง ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้อง  
กับการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเลือกประเด็นจาก 1 ใน 3 กระบวนการดังนี้  

1. กระบวนการหร ือการทำงานที ่ เป ิดกว ้าง และเช ื ่อมโยงกัน ระหว ่างหน่วยงานภายใน 
กรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานภายนอกกรมสรรพสามิต (Open and Connected Government) 

2. กระบวนการหรือการทำงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
3. กระบวนการหรือการทำงานที่ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือกรมสรรพสามิตมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย (Smart and High Performance Government) 
 

2. กรณีสำนักงานสรรพสามิตภาค 

เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้มีการให้บริการกับประชาชนโดยตรง จึงให้พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
โดยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานในการกำกับดูแล (สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา) ให้เสนอผลงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Centre: GECC) จากสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมสรรพสามิตจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานสรรพสามิตภาค เป็นคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐาน  
การให้บริการโดยให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในการประเมินสำนักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาในการกำกับดูแล  

ทั้งนี้ การประเมินให้พิจารณาผลการดำเนินการจากการศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น 
รายงานการประชุม คำสั่งคณะทำงานฯ แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ภาพถ่าย 
การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
เป็นต้น 

3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ให้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

(GECC) เป็นแนวทางในการดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีพื้นที่สาขาในกำกับดูแลให้ดำเนินการใน
พ้ืนที่สาขาด้วย 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  
       รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)       รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2563) 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
1) ข้อมูลการดำเนินงาน :  

 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ✓/  - ) 
1 กรณีส ่วนกลาง : แต่งตั ้งคณะทำงาน/ การมอบหมายผู ้ร ับผิดชอบใน 

การคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
การเป็นระบบราชการ 4.0 
 

กรณีภาคฯ : ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านมาตรฐานการให้บริการ 
 

กรณีพื้นที่ฯ : ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านมาตรฐานการให้บริการ 
/ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 

3 กรณีส่วนกลาง : พิจารณาคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 
 

กรณีภาคฯ : จัดทำแบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment 
Process) 
 

กรณีพื้นที่ฯ : จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก 
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารและสถานที่ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 

 

5 กรณีส่วนกลาง : จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 

กรณีภาคฯ : จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือตรวจประเมินพ้ืนที่
ในการกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯที่กรมกำหนด และ
เพื่อตรวจประเมินพื้นที่ที่ส่งเข้าร่วมรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี 2563 
 

กรณีพื้นที่ฯ : ดำเนินการตามแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสรุปผลการดำเนินการตาม
แผนและเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 

 
 

 

 



 

ภาคผนวก ง 43 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  
       รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)       รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2563) 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
2)  เอกสาร/หลักฐานการดำเนินการ  

ลำดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 
1 กรณีส่วนกลาง : เอกสารคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงาน/ การมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 
 

กรณีภาคฯ/พื้นที่ : เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านมาตรฐานการ
ให้บริการ / เอกสารหลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

  

2 กรณีส่วนกลาง : - เอกสารหลักฐานที ่แสดงให้เห็นเกี ่ยวกับการคัดเลือก
กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการ
เป็นระบบราชการ 4.0 
 

กรณีภาคฯ :  แบบฟอร์มที ่ 5-1 (ภ) แบบประเมิน การให้บริการของ
หน่วยงาน (Assessment Process) 
 

กรณีพื้นที่ฯ :  
- แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน 
(Self – Assessment Report)  
- แบบฟอร์มที ่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

3 กรณีส่วนกลาง : แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) 
 

กรณีภาคฯ : แบบฟอร์มที่ 5 - 2 (ภ)  แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการ
ให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) 
 

กรณีพื้นที่ฯ : ดำเนินการตาม แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผล
การดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  
       รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)       รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2563) 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
3)  ตัวชี้วัดความสำเร็จ : 
     3.1) รอบ 6 เดือนแรก  

ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ (ระบุระดับคะแนน) 
(ระบุค่าคะแนน 1-

5) 

 
3.2) รอบ 6 เดือนหลัง 

ตัวช้ีวัด  
(ให้กรอกข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดของหน่วยงานตนเอง) 

ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

1. หน่วยงานส่วนกลาง : จำนวนกระบวนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ 

(ระบุจำนวน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

2. สำนักงานสรรพสามิตภาค : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด
ที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 

(ระบุจำนวน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  
   - กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ไม่มีสาขา: จำนวน
สำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่ ที ่ไม่มีสาขา ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจำปี พ.ศ. 2563 
   - กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื ้นที ่  ท ี ่ม ีสำน ักงาน
สรรพสามิตพื้นที ่สาขา ภายใต้การกำกับดูแล   จำนวน
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ในการกำกับดูแล ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 หน่วยงาน 

(ระบุจำนวน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 
หมายเหตุ  
ระดับ 1 = 1 คะแนน   ,ระดับ 3 = 3 คะแนน   ,ระดับ 5 = 5 คะแนน 
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แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน  
       รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)       รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2563) 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :  
 ……………(ระบุถ้ามี)…………… 
 
 

5)  อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :      

……………(ระบุถ้ามี)…………… 
 

 

 


