
 
 

มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
  ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
เพื่อเผยแพร่การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ก าหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานส าหรับการเผยแพร่ข้อมูล               
ต่อสาธารณะเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานตามนโยบาย
ที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน  
 

มาตรการ 
กรมสรรพสามิตจึงเห็นควรออกมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วยหมวดหมู่ข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

หมวดหมู่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถี่ในการ 
เผยแพร่ข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. โครงสร้าง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบันทนัที  
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

3. อ านาจหน้าท่ี 

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 

ส านักแผนภาษ ี
ปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบันทนัท ี
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

5. ข้อมูลการติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบันทนัท ี
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักกฎหมาย 
ปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบันทนัท ี
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

 



- 2 - 
 

หมวดหมู่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถี่ในการ 
เผยแพร่ข้อมูล 

การประชาสัมพันธ ์ 7. ข่าวประชาสัมพันธ ์
ส านักงาน 

เลขานุการกรม 

ปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันทนัท ี

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
การปฏิสัมพันธ ์
ข้อมูล 

8. Q&A 

9. Social Network  

การด าเนินงาน 

10. แผนด าเนินงานประจ าปี 

ส านักแผนภาษ ี

ปีละ 1 คร้ัง 

11. รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

12. รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 

การปฏิบัติงาน 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันทนัท ี

หากมีการเปลี่ยนแปลง 

การให้บริการ 

14. คู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ 

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีละ 1 คร้ัง 

16. รายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจการให้บริการ 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

ปีละ 1 คร้ัง 

17. E-Service ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรับปรุงข้อมูล 

ให้เป็นปัจจุบันทนัท ี
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ประจ าปี 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 

ส านักบริหาร 
การคลังและรายได้ 

ปีละ 1 คร้ัง 

19. รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ 

21. แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

ปีละ 1 คร้ัง 

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันทนัท ี

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
23. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

ทุก 1 เดือน 

24. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

ปีละ 1 คร้ัง 
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หมวดหมู่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถี่ในการ 
เผยแพร่ข้อมูล 

การบริหารและพัฒนา   
ทรัพยากรบุคคล 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงข้อมลู 
ให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
26. การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปีละ 1 ครั้ง 

27. หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงข้อมลู 
ให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
28. รายงานผลการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ปีละ 1 ครั้ง 

การจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทจุริต 
และประพฤติมชิอบ 

29. แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทจุริตและ 
ประพฤติมชิอบ 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม 

 

ปรับปรุงข้อมลู 
ให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ปรับปรุงข้อมลู 
ให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 
 31. ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤตชิอบ  
ปีละ 1 ครั้ง 

การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมสี่วนร่วม 

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
ปรับปรุงข้อมลู 

ให้เป็นปัจจุบันทันที 
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการม ี
ส่วนร่วม 

ปรับปรุงข้อมลู 
ให้เป็นปัจจุบันทันที 

หากมีการเปลี่ยนแปลง 

เจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริหาร 

34. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีละ 1 ครั้ง 

35. การมสี่วนร่วมของผู้บริหาร 
ส านักงาน 

เลขานุการกรม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การประเมิน 
ความเสี่ยงเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 

36. การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจ าปี 

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ปีละ 1 ครั้ง 

37. การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีละ 1 คร้ัง 
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หมวดหมู่ข้อมูล รายละเอียดข้อมูล 
หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ความถี่ในการ 
เผยแพร่ข้อมูล 

แผนป้องกันการทุจริต 39. แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 

ส านักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ปีละ 1 คร้ัง 

40.รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

ทุก 6 เดือน 

41. รายงานผลการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าปี  

ปีละ 1 คร้ัง 

มาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงาน  

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันทนัที  

หากมีการเปลี่ยนแปลง 

43. การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

ปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบันทนัที  

หากมีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสรรพสามิตได้เห็นชอบ “มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ” เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 


