
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการดำเนินการตามมาตรการ 
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
เมษายน 2565 

  



 

การดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่ต้องแก้ไขและพัฒนาประเด็นสำคัญที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนโดยเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงานของกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(1.1) สร้างการรับรู้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีใหบุ้คลากร
ภายในหน่วยงานได้รบัทราบ 

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี  
และรายงานความกา้วหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามติ  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดการประชุมชี้แจง  

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย:  
- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือดังกล่าว
เพื ่อให้บุคลากรทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาครับทราบผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

https://www.excise.go.th/fro/index.htm 
 

โดยสำนักบริหารการคลังและรายได้จะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน 
การรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจากบุคลากรทั้งในส่วนกลางและในส่วน
ภูมิภาคต่อไป  

 
 

https://www.excise.go.th/fro/index.htm


 

(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(1.2) เปิดโอกาสใหบุ้คลากร
ภายในมีสว่นร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง 

- ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน เช่น จัดให้มีการประชมุเพือ่ติดตามความคืบหน้าใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ  

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

☐    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☒    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ในภาพรวมของ
กรมเป็นประจำทุกเดือน โดยหน่วยงานในสังกัดจะต้องเข้าร่วมการประชุม และชี้แจง/ตอบข้อ
ซ ักถาม/ประเด ็นสงส ัยต ่ าง ๆ เพ ื ่ อให ้คณะกรรมการฯ  ร ับทราบและพ ิจารณา  
(ตามเอกสารแนบ 2) พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรทั้งในส่วนกลางและใน
ส่วนภูมิภาครับทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)  
 

- สำนักบริหารการคลังและรายได้ได้พัฒนาช่องทางการติดตามการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบอิ เล ็กทรอน ิกส ์ “ระบบบร ิหารงบประมาณ กรมสรรพสามิ ต”  
ผ่าน Line Group (ระบบบริหารงบประมาณ กรมสรรพสามิต) 

(1.3) สร้างการรบัรู้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างและการตรวจรบัพัสดขุอง
หน่วยงานให้บุคลากรของหน่วยงาน
ได้รับทราบ 

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุของกรมสรรพสามิต และเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ  เช่น จดัทำหนังสือเวียน  เว็บไซต์หลักกรม
สรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในลักษณะต่าง  ๆเช่น สร้างการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดอบรมให้ความรู้  จัดการประชุมชี้แจง  

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างของกรมสรรพสามิต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อให้
บุคลากรทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาครับทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Office) นอกจากน้ี ยังได้เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndu
y/~edisp/uatucm452983.pdf 

 

โดยสำนักบริหารการคลังและรายได้จะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน 
การรับรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุของกรมสรรพสามิตจากบุคลากรทั้ง
ในส่วนกลางและในส่วนภูมภิาคต่อไป 

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/nduy/~edisp/uatucm452983.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/nduy/~edisp/uatucm452983.pdf


 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(2.1) สร้างการรบัรู้เกี่ยวกบั
นโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
สรรพสามติใหบุ้คลากรภายใน
หน่วยงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร 

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์นโยบาย/แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวยีน เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดการประชุมชี้แจง  

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เผยแพรน่โยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต และแผนการขับเคลื ่อนหน่วยงาน  
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ดังนี้ 

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต 
https://www.excise.go.th/hrm/ABOUT_US/HRPOLICY/index.htm 
 

>> แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
https://www.excise.go.th/hrm/ABOUT_US/PLANNING/index.htm 

 

โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน
การรับรู้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต และแผนการขับเคลื่อน
หน่วยงานจากบุคลากรทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคต่อไป 

 

https://www.excise.go.th/hrm/ABOUT_US/HRPOLICY/index.htm
https://www.excise.go.th/hrm/ABOUT_US/PLANNING/index.htm


 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(2.2) กำหนดแนวทาง/วิธีการ 
เพื่อลดการใชดุ้ลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือก
บุคลากรให้เข้ารบัการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม 

- กำหนดแนวทาง/วิธีการ/เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน อาจใช้กลไกโดยจดัให้มี
คณะทำงานของแต่ละหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัตติามที่กำหนด รวมถงึเหตุผลความจำเป็น อย่างเป็นธรรม 
ทั่วถึง และครอบคลุมทุกตำแหน่งเทา่เทียมกัน  

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในนำไปปรบัใช ้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น จดัทำหนังสือเวยีน เว็บไซต์หลักกรม
สรรพสามิต  

- ประชาสมัพันธ์หลักเกณฑ์/วธิีการ/เงือ่นไขในการขอรับ
ทุนการศึกษาของกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดการประชุมชี้แจง  

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกบุคลากร 
เพื่อเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน (ตามเอกสารแนบ 3) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/
nduy/~edisp/uatucm452752.pdf 
 

- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลมีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขในการขอรับ
ทุนการศึกษาของกรมสรรพสามิต (ตามเอกสารแนบ 4) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Office)  พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/SCHOLARSHIP/index.htm 
 

โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน
การรับรู้หลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน 
รวมถึงหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไขในการขอรับทุนการศึกษาของกรมสรรพสามิตจาก
บุคลากรทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคต่อไป 

 
 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/nduy/~edisp/uatucm452752.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/nduy/~edisp/uatucm452752.pdf
https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/SCHOLARSHIP/index.htm


 

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(2.3) ส่งเสริมให้มีการมอบหมาย
งานตามตำแหน่งหน้าทีท่ี่เหมาะสม
จากผู้บังคับบญัชาอย่างเป็นธรรม 

- กำหนดแนวทางการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ 
ที่มีความชดัเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที ่โครงสร้าง 
สายการบังคับบัญชา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะ
ต่าง ๆ ที่จำเป็น และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในนำไปปรับใช้  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดประชุมชีแ้จง  

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- กรมสรรพสามิตโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีหนังสือเวียนโดยใช้กรอบโครงสร้าง
อัตรากำลังและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 
และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมแจ้งให้บุคลากรทราบทุกครั้งเมื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทน
ตำแหน่งว่าง และได้เผยแพร่กรอบโครงสร้างดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/
ndix/~edisp/uatucm421624.pdf 
 

โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาจัดทำแนวทางการมอบหมายงานที่เหมาะสม 
เพื่อเผยแพรแ่ละสร้างการรับรู้ทั้งองค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

(2.4) ส่งเสริมให้มีกระบวนการ/ 
กลไกการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
ที่ถูกต้อง 

- กำหนดแนวทาง/วิธีการประเมินผลการปฏบิัตงิานของบุคลากร
ทุกประเภทให้สอดคล้องหน้าที/่งานที่ได้รับมอบหมาย และระดบั
คุณภาพของผลงาน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดัทำ
หนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดประชุมชีแ้จง  

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จะมีหนังสือเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-office 
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตามเอกสารแนบ 5) นอกจากนี้ เมื่อรวบรวม
ผลการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมได้นำผลการประเมินฯ ดังกล่าวบันทึกไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาความดี ความชอบ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป 
- มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm 
 

โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากบุคลากรทั้งในส่วนกลาง
และในส่วนภูมิภาคต่อไป 

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndix/~edisp/uatucm421624.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndix/~edisp/uatucm421624.pdf
https://www.excise.go.th/hrm/HRMANAGE/PMS/index.htm


 

(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(3.1) สร้างการรบัรู้ขั้นตอน 
การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใชใ้นการปฏบิัตงิานอย่าง
ถูกต้อง และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในกรมสรรพสามตินำไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัหน่วยงานของตนเอง 

- จัดทำขั้นตอน/กระบวนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในการปฏบิัตงิานอย่างถกูต้อง และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เชน่ จัดทำหนังสือเวยีน  
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามติ  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในลักษณะต่าง  ๆเช่น สร้างการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดการประชุมชี้แจง เป็นต้น 

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอน/กระบวนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตาม
เอกสารแนบ 1) พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรทั้งในส่วนกลางและ  
ในส่วนภูมิภาครับทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)  
 

โดยสำนักบริหารการคลังและรายได้จะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน 
การรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องจากบุคลากรทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคต่อไป 

(3.2) สร้างการรบัรู ้
แนวปฏบิัติเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อให้
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ
และสามารถนำไปปฏบิัติได้อยา่ง
ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดไว ้

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์แนวปฏบิัติเกีย่วกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน เว็บไซต์
หลักกรมสรรพสามิต  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ลักษณะตา่ง ๆ  เช่น สรา้งการรับรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์  จัดอบรม 
ให้ความรู้  จัดการประชุมชี้แจง  

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์กระบวนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ
ราชการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรทั้งใน
ส่วนกลางและในส่วนภูมิภาครับทราบผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 
นอกจากน้ี ยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

>> กระบวนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/
ndmy/~edisp/uatucm432674.pdf 

>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/
nduy/~edisp/uatucm452984.pdf 
โดยสำนักบริหารการคลังและรายได้จะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน 
การรับรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องจากบุคลากรทั้งในส่วนกลาง
และในส่วนภูมิภาคต่อไป 

 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndmy/~edisp/uatucm432674.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndmy/~edisp/uatucm432674.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/nduy/~edisp/uatucm452984.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/nduy/~edisp/uatucm452984.pdf


 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(4.1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตใหแ้ก่บุคลากรของหน่วยงาน
ได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร 

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ขั้นตอนแสดงกระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรยีนประเภทตา่ง ๆ  ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  เช่น จดัทำหนังสือเวียน  
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามติ  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดการประชุมชี้แจง  

สำนักงาน 
เลขานุการกรม 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประสานราชการ ได้มีหนังสือเวียนแจ้งช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต เพื่อให้บุคลากรทั้งใน
ส่วนกลางและในส่วนภูมิภาครับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยจะมีการประเมินผลการรับรู้
ผ่านแบบสอบถามทาง Google Form ต่อไป  (ตามเอกสารแนบ 6) 
 

(4.2) สร้างการรบัรู้ภายใน
หน่วยงานว่าปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น
ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมและ
โปร่งใส 

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกบัแก้ไขปัญหาการทุจรติ
ภายในหน่วยงาน ผ่านช่องทางตา่ง ๆ เช่น จัดทำหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมสรรพสามติ  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดอบรม/กิจกรรมให้ความรู้  จดัการประชุมชีแ้จง  

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและจริยธรรม มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริตของกรมสรรพสามิต บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
https://excise.go.th/excise2017/ABOUT_US/MORAL/ITA/index.htm 
อาทิ  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนป้องกันการทุจริต  เป็นต้น 
 

โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานจากบุคลากรทั้งในส่วนกลาง
และในส่วนภูมิภาคต่อไป 

 

https://excise.go.th/excise2017/ABOUT_US/MORAL/ITA/index.htm


 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(4.3) ส่งเสริมให้มีการนำ 
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรบัปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน 
การทุจริตในหน่วยงานใช ้

- เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน
นำไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น จัดทำหนังสือเวียน เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามติ  

- สร้างการรบัรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิทของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดอบรม/จดัการประชมุชีแ้จง  

สำนักบริหาร 
การคลังและรายได ้

/ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน  ได้จัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการที่ 39  ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงบูรณาการ (ตาม
เอกสารแนบ 7) โดยมีกิจกรรมและผลการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดยบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ได้เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้นำองค์กรใน
ยุคดิจิทัล หัวข้อ “การควบคุมและ  การตรวจสอบภายใน” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
และจะมีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารในช่วงเดือน กรกฎาคม 2565  

2. รวบรวม กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่
ทางเว็บไซต์  โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน หัวข้อ กฎหมายระเบียบคำสั่ง  

https://www.excise.go.th/int/index.htm# 
3. จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ ได้แก่ Line Group : Excise Connect Audit  Facebook : กลุ่มตรวจสอบ
ภายในกรมสรรพสามิต และเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ เอกสารการเผยแพร่ 

4. เผยแพร่ข้อเสนอแนะ และข้อหารือประจำปีงบประมาณโดยได้เผยแพร่ผ่าน
หนังสือเวียน และเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

4.1  ข้อเสนอแนะ (ผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน)  
https://www.excise.go.th/int/INTAUDIT_JOB/Recommentation/index.htm 

4.2 ข้อหารือ (ผลการให้คำปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน) จัดทำในรปูแบบ 
E-book และ PDF ไฟล์ 
https://www.excise.go.th/int/INTAUDIT_JOB/Counseling/index.htm 

- สำนักบริหารการคลังและรายได้ จะพิจารณาแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยงาน และส่งเสริมให้หน่วยงานภายในนำไปใช้ในการปรับปรุงการทำงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป  

 

https://www.excise.go.th/int/index.htm
https://www.excise.go.th/int/INTAUDIT_JOB/Recommentation/index.htm
https://www.excise.go.th/int/INTAUDIT_JOB/Counseling/index.htm


 

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มาตรการเร่งด่วน ขั้นตอน/วิธีการปฏบิัติ ผู้รับผิดชอบ ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินงาน (ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565) 

(4.4) ส่งเสริมให้มีกระบวนการ 
เฝ้าระวังการทุจริตและตรวจสอบ 
การทุจริตภายในหน่วยงานที่เป็น
รูปธรรม 

- จดัทำมาตรการ/แนวปฏบิัตเิพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจรติ  
และจดัใหม้ีระบบ/กระบวนการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจรติ 
ที่ชัดเจนและเปดิเผย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  
เช่น จัดทำหนังสือเวียน เว็บไซตห์ลักกรมสรรพสามติ  

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สรา้งการรบัรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
จัดการประชุมชี้แจง  

สำนักบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

☒    อยูร่ะหว่างดำเนินการ ☐    ดำเนินการแล้วเสร็จ 

คำอธิบาย: 
- สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและจริยธรรม ได้จัดทำมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และมีหนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการดังกล่าวให้
บุคลากรกรมสรรพสามิตได้รับทราบ (ตามเอกสารแนบ 8) และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
กรมสรรพสามิต  
https://excise.go.th/excise2017/ABOUT_US/MORAL/ITA/index.htm 
 

- กรมสรรพสามิต โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัยและจริยธรรม ได้มีหนังสือ
แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบ 9) และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  
https://excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndux/
~edisp/uatucm451457.pdf 
 

โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับมาตรการ/แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริตจากบุคลากรทั้ง
ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคต่อไป 

 

https://excise.go.th/excise2017/ABOUT_US/MORAL/ITA/index.htm
https://excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndux/~edisp/uatucm451457.pdf
https://excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndux/~edisp/uatucm451457.pdf


 
เอกสารแนบ 1 

 
หนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   

รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   

กระบวนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ   
และแนวทางปฏิบตัเิกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของทางราชการ   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 





 
เอกสารแนบ 2 

 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณฯ ในภาพรวมของกรมสรรพสามิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



























































 
เอกสารแนบ 3 

 
หลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกบุคลากร  

เพ่ือเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน 



หลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกบุคลากร เพื่อเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน 
------------------------------------ 

 
เพื่อใหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สงเสริมใหบุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน ตามหลักเกณฑความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมสรรพสามิต 
ประจําปงบประมาณ พ.๓. ๒๕๒๕ จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเขารับการอบรม 
ศึกษาดูงาน ดังนี้ 

๑. หลักสูตรประเภทพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ สําหรับผูบริหารระดับสูง 
การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรมจะพิจารณาจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่

หลักสูตรกําหนด ประกอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของ
หนวยงานตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม 
และเปนประโยชนตอราชการภายใตดุลพินิจของอธิบดีกรมสรรพสามิต อาทิ หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : 
ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม (นบส.๑) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) และหลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) เปนตน 

2. หลักสูตรที่กรมสรรพสามิตเปนผูดําเนินการจัดโครงการ สําหรับผูสมัครที่สังกัดสํานัก/ศูนย/
กอง/กลุม/สํานักงานเลขานุกรม ใหผูบังคับบัญชาและหัวหนาสวนราชการที่สังกัดเปนผูพิจารณาสงบุคลากรเขา
รับการอบรม สําหรับผูสมัครสังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ใหสรรพสามิตพื้นที่และผูอํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาคที่หนวยงานสังกัดพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม และผูสมัครสังกัดสํานักงานสรรพสามิต
ภาค ใหผูบังคับบัญชาและผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม โดยให
เปนไปตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด 

๓. บุคลากรผูไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมหลักสูตรหนึ่งแลว ไมสามารถสมัครหรือลาเพื่อไป
เขารับการอบรมอีกหลักสูตรหนึ่งได บุคลากรผูสมัครเขารับการอบรมที่จะตองพันจากตําแหนงหนาที่เนื่องจาก
สิ้นกําหนดระยะเวลาการรับราชาการ โดยมีเวลาปฏิบัติราชการเหลืออยูไมถึงหนึ่งป ไมควรไดรับการคัดเลือก
เขารับการอบรม เวนแตเปนไปเพื่อประโยชนแกทางราชการ หรือเปนการอบรมเฉพาะตําแหนงหรือตัวบุคคล
เพราะมีความจําเปนตามเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของหลักสูตรและ/หรือในการเขาดํารงตําแหน ง 
อนึ่ง ผูบังคับบัญชาหรือผูพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเขารับการอบรม จะตองวางแผนพัฒนาบุคลากรและ
วางแผนกําลังคนในการปฏิบัติหนาที่ โดยกําหนดจํานวนบุคลากรไปเขารับการอบรมและจัดใหมีบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ในการใหความสะดวกและบริการประชาชน ไมใหกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการ
ใหบริการประชาชน นอกจากการคํานึงถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองใหกาวหนาแลว หนวยงานยัง
ตองคํานึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ทางราชการจะไดรับประโยชนจากการสงเขารับการอบรมหลักสูตร 
ตาง ๆ ดวย 

ทั้งนี้ ผูที่ผานการอบรมทุกหลักสูตรใหดําเนินการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมใหหัวหนาสวน
ราชการตนสังกัดทราบ และสําหรับผูผานการอบรมหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเปนผูจัดฝกอบรม ใหจัดทํารายงาน
ผลการเขารับการฝกอบรมเสนออธิบดีกรมสรรพสามิตทราบภายใน ๖0 วัน นับแตวันเดินทางกลับถึงสถานที่
ปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------------------------ 
 



 
เอกสารแนบ 4 

 
หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข 

ในการขอรับทุนการศึกษาของกรมสรรพสามิต 



























































 
เอกสารแนบ 5 

 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัติราชการของขา้ราชการ/

หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้างชั่วคราว 



































































 
เอกสารแนบ 6 

 
หนังสือเวียนแจ้งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 

เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของกรมสรรพสามิต 







 
เอกสารแนบ 7 

 
โครงการที่ 39  ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงบูรณาการ 

(โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 





 
เอกสารแนบ 8 

 
หนังสือเวียนแจ้ง 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน  
และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 





                                                    
       ประกาศกรมสรรพสามิต 

 เรื่อง  มาตรการป้องกนัการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมและการรับสนิบน 
 ................................................. 

 

 กรมสรรพสามิตตระหนักและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อสนองตอบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต โดยมี
เป้าหมายให้เป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต มุ่งหวังให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
รวมถึงไม่ยอมรบัการทุจริตและประพฤตมิิชอบ อาทิเช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์
และการรับสินบน ดังนั้น เพ่ือให้มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ภายในกรมสรรพสามิตที่ดียิ่งขึ้น จึงก าหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบนขึ้น เพ่ือให้บุคลากรแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ 
และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งปราศจาก 
การรับสินบน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้  
 ๑. ให้ยกเลิกหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค ๐๖๑๘/ว ๑๑๗๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ

จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่  
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  
 ๒. ให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดังนี้ 

(๑) กรมสรรพสามิตมีคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  

(๒) ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ในการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(๓) บุคลากรของกรมสรรพสามิตปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(๔) บุคลากรของกรมสรรพสามิตไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น  
ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๕) บคุลากร... 







                                                                        
       ประกาศกรมสรรพสามิต 

                                    เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ 
................................................. 

 

 กรมสรรพสามิตมีเจตนารมณ์ในการด าเนินงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อีกทั้งยังด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ดังนั้น เพ่ือให้มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายใน 
กรมสรรพสามิตท่ีดียิ่งขึ้น จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลด 
การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้  
 ๑. ให้ยกเลิกหนังสือกรมสรรพสามิต ท่ี กค ๐๖๑๘/ว ๑๒๑๙ เรื่อง มาตรการตรวจสอบ 

การใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 ๒. ให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 

(๑) กรมสรรพสามิตยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจ
ของบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

(๒) ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ในการป้องกันการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบ ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่กรมก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

(๔) บุคลากรของกรมสรรพสามิตปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(๕) ให้มีการพิจารณาในรูปแบบคณะบุคคลหรือคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสม เพ่ือเป็นการร่วมใช้ดุลพินิจให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ ตามกรอบแห่งกฎหมาย และลด 
ความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเกิดการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  

(๖) หากพบเห็น... 





 
เอกสารแนบ 9 

 
หนังสือแจ้งให้ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทาง 

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และ 
ป้องกันการทจุริตภายในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต 






