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ค ำน ำ 
 

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 
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  4.0 ระดับดีเด่น 

ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า 

ประจ าป ีพ.ศ. 2564 
 

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. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้พัฒนาตัวชี้วัดต่าง ๆ และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการรายงานผล ให้มีความสะดวก ง่าย และชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ได้จัดท าคู่มือ 
“การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 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 
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สารบัญ 
 

 หน้ำ 

แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด าเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนน 1 

ประเด็นที ่1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 

ประเด็นที ่2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 10 

ประเด็นที ่3 : การควบคุมภายใน 25 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 56 

                  ประเด็นย่อยที่ 1  กรณหีน่วยงานส่วนกลาง 56 

                  ประเด็นย่อยที่ 2  กรณีส านักงานสรรพสามิตภาค 73 

                  ประเด็นย่อยที่ 3  กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 78 
 

 

 

 

 



 
Infographic Flow การรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

น ้าหนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5
ผลการ

ด้าเนินงาน
ค่าคะแนน

ท่ีได้
คะแนน  

ถ่วงน ้าหนัก

ประเด็นท่ี 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.00
 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน

           - ระดับของความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 6.25 60 70 80 90 100 0.00
           - ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 6.25 65 70 75 80 85 0.00
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

           - ระดับของความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 6.25 60 70 80 90 100 0.00
           - ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 6.25 65 70 75 80 85 0.00
ประเด็นท่ี 2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 0.00
           - ระดับความส าเร็จในของด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 2 3 4 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จในของด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 2 3 4 5 0.00
           - ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
(12 เดือน) ระดับ 6.25 1 2 3 4 5 0.00
ประเด็นท่ี 3 : การควบคุมภายใน 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน (12 เดือน) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
ประเด็นท่ี 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (เลือกตามประเภทหน่วยงาน) 0.00
    ส้านัก/ ศูนย์/ กลุ่ม/ กอง / ส้านักงานเลขานุการกรม (หน่วยงานส่วนกลาง)
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (12 เดือน) จ านวน 12.5 1 0.00
    ส้านักงานสรรพสามิตภาค
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00

จ านวน 12.5 2 4 0.00

    ส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ี
     กรณีสานักงานสรรพสามิตพื นท่ี ท่ีไม่มีส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ีสาขาในก้ากับ
ดูแล
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 2 3 4 5 0.00
           - ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ท้ังหมด ต่อจ านวน
หน่วยงานท้ังหมดในการก ากับดูแล (12 เดือน)

ระดับ 12.5 1 2 3 4 5 0.00

     กรณีสานักงานสรรพสามิตพื นท่ี ท่ีมีส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ีสาขาในก้ากับ
ดูแล
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 3 5 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (12 เดือน) ระดับ 12.5 1 3 5 0.00

(ลงช่ือ) (หัวหน้าหน่วยราชการ)

ต้าแหน่ง

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด้าเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนน
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

คะแนนรวม

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

ตัวชี วัด หน่วยวัด

เกณฑ์การประเมิน ผลการด้าเนินการ

ขอรับรองว่าผลการด้าเนินการและคะแนนท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

           - ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อจ านวน
หน่วยงานท้ังหมดท่ีเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(12 เดือน)

1 3 5
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ประเด็น 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

น ้าหนัก  : ร้อยละ 25 
 

ค้าอธิบาย 
การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ 2565 ให้มีการด าเนินกิจกรรม 

จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน และ 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รายละเอียดดังนี้  

1. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ใน 2 ด้านคือ การเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน (Open & connected Government) และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 
Government) ซึ่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการของหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถเก็บรวบรวม 
ข้อมูลผลลัพธ์ (Feedback) และผลกระทบจากการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในแต่ละปี ความพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค หรือความไม่สะดวกที่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเมื่อน าไปวิเคราะห์จะสามารถ
วางแผนการด าเนินงาน การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนโครงการต่าง ๆ ในปีถัดไปได้อย่างเหมาะสม 
และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง 
โดยหน่วยงานสามารถ สร้างกลไกการส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  
โดยการรับฟังความคิดเห็น ทั้งเชิงรุกและเชิงรับกับกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาวิ เคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ 
การด าเนินงาน และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมของหน่วยงานต่อไป  

การเปิดโอกาสและการสร้างการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
1.1 การรับฟังความคิดเห็นในเชิงรุก เช่น การรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ สอบถาม พูดคุย 

ประชุมเฉพาะกลุ่มย่อย (Focus Group) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) การจัดท า 
poll หรือแบบสอบถาม การจัดให้มีเวที/การประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  

1.2 การรับฟังความคิดเห็นในเชิงรับ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียน ที่เกิดจากช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น สายด่วน เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)  
    2.1 นิยามของ CSR มีหลายนิยาม ดังนี้ 

 2.1.1 นิยามของ World Business Council Sustainable Development (WBCSD) 
(The World Bank, 2002) “CSR คือ ความมุ่งม่ันขององค์การ ธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแล
บุคลากรขององค์การรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเหล่านั้นให้ดีขึ้น” 

 2.1.2 สถาบันไทยพัฒน์เป็นองค์การที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง CSR ในประเทศไทย 
บัญญัติความหมายของ CSR คือ “บรรษัทบริบาล ที่หมายถึง การก ากับดูแลกิจการให้เจริญรุดหน้าอย่างมี 
ประสิทธิภาพด้วยเงื่อนไขความถูกต้อง โปร่งใส การมีจริยธรรมที่ดีโดยมุ่งค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการ 
และสังคมโดยรวม 
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โดยสรุป CSR คือ แนวคิดขององค์การในการด าเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการด าเนินการที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในกระบวนการประกอบธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิต หรือการบริการ การดูแล
บุคลากรในองค์การและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ CSR ในหลาย
องค์การอาจเป็นการตั้งเงื่อนไขให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันหมายถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน รัฐบาล และองค์การ 
พัฒนาชุมชน รวมกันดูแลรับผิดชอบสังคมด้วย 

2.2 กิจกรรม CSR สามารถจ าแนกรูปแบบได้ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
 2.2.1 การส่งเสริมประเด็นให้รับรู้ในวงกว้าง (Cause Promotions)  

เป็นแนวทางที่ท าได้ไม่ยากโดยองค์กรเลือกประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ 
แล้วใช้ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการตลาดเข้าไปสนับสนุนด้วยการช่วยรณรงค์ให้ประเด็นดังกล่าว  
เป็นที่รับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นในสังคม เช่น การรณรงค์หารายได้หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานของมูลนิธิ 
หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 

2.2.2 การเชื่อมโยงประเด็นกับการตลาด (Cause-related Marketing)  
เป็นแนวทางที่คุ้นเคยกันดีในประเทศไทย นั่นคือ การที่บริษัทน าส่วนหนึ่งของ

รายได้หรือก าไรจากการจ าหนายสินค้าหรือบริการไปบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล เช่น การน าเงินไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การน าเงินไปสร้างโรงเรียน เป็นต้น 

2.2.3 การใช้การตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม  (Corporate Social 
Marketing)  

เป็นวิธีที่ ใช้กันอยางแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน  โดยองค์กรธุรกิจใช้ 
ความเชี่ยวชาญทางการตลาดโดยเฉพาะการสื่อสารไปประยุกตใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม 
เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด 

2.2.4 การให้ในรูปแบบต่าง ๆ (Corporate Philanthropy)  
เป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดและมีมายาวนานในสังคมไทย นั่นคือ การที่องค์กร 

แสดงความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยการน าเงิน สิ่งของ หรือสินค้า ไปรวมท าบุญ ให้ทุนการศึกษา หรือ
บริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือหากองค์กรมีทรัพยากรด้านการเงินมากหรือเครือข่ายทางธุรกิจ
กว้างขวางก็อาจระดมเงินตั้งเป็นกองทุนเพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่ชี้ให้เห็นว่า
องค์กรที่เป็นผู้น าด้าน CSR ได้พยายามพัฒนารูปแบบใหม่ของการให้ด้วยการเปิดโอกาสให้  “ผู้รับ” เข้ามา 
มีส่วนร่วมมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มโครงการเพ่ือให้ได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น  และได้ประโยชน์ใน 
ระยะยาวมากยิ่งขึ้น 

2.2.5 การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)  
เป็นวิธีการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรกับชุมชนได้เป็น

อย่างดี และยังท าให้พนักงานรับรู้เข้าใจถึงความจ าเป็น ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปท าหน้าที่ของพลเมืองดีในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ 
องค์กรควรให้การสนับสนุนพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิจารณาความดีความชอบ เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 
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2.2.6 การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  (Socially Responsible 
Business Practices)  

แนวทางนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างตรงไปตรงมาจากองค์กรมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นแนวทางที่เสนอให้องค์กรน าประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้ ย้อนกลับมาปรับเปลี่ยน
กระบวนการด าเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ของตนเอง เช่น จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไร เพ่ือช่วยลด
ปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น 
นิยาม          

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากกรมสรรพสามิตโดยตรง หรือผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ  

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการด าเนินการของกรม เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน  
ในการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)  

การจ้าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต  

กลุ่มผู้รับบริการ 

กลุ่มที่ 1  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้น าเข้า-ส่งออก/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 
และผู้อ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีหน้าที่เสียภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560   

กลุ่มท่ี 2   ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการภาษีของกรมสรรพสามิต 
ประชาชน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการอนุมัติ/อนุญาตของกรมสรรพสามิต 

 

 

 “ผู้รับบริการระดับภาค/ส่วนกลาง” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรง 
หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรของกรมสรรพสามิตจากทุกหน่วยงาน 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภาค/ส่วนกลาง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวก 
และทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น 
บุคลากรของกรมสรรพสามิต ผู้ส่งมอบงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

เกณฑ์การวัด    รอบ 12 เดือน 
1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  
2. ความครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 

รอบการประเมิน  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
 

ผู้ที่รับการประเมิน 
การประเมินรอบ 12 เดือน 
กลุ่มที่ 1 ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม และส านักงานเลขานุการกรม    
กลุ่มที่ 2 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 - 10 
กลุ่มที่ 3 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 
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เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินรอบ 12 เดือน (25 คะแนน) 
1. ตัวชี วัดความส้าเร็จ: ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการ (12.50 คะแนน) 
    1.1 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการของหน่วยงาน (6.25 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ 
 

1 

2. การด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ  
    2.1 ด าเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสฯ และส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
    2 .2  รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ ได้ รับจากผู้ รั บบริ การ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือมาด าเนินการต่อในขั้นถัดไป  
    2.3 น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ มาวิ เคราะห์เพ่ือก าหนด/วางแผน 
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
หมายเหตุ การเปิดโอกาสฯ หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ 
และแบบปกต ิ
 

3 

3. สรุปผลลัพธ์/รายงานความก้าวหน้า ของการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 
หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 

5 
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เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 
 

กิจกรรม/การด้าเนินการ เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 

การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ เรื่องการเปิด
โอกาสฯ 
 

1. แผนงาน/โครงการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ  

2. การด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ  
    2.1 ด าเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสฯ และ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    2.2 รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือมาด าเนินการต่อในขั้นถัดไป  
   2.3 น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
ผู้ รับบริการและผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียจากการ
ด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ มาวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนด/วางแผนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
หมายเหตุ การเปิดโอกาสฯ หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และแบบ
ปกต ิ
 

2. รายงานการด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 หนังสือขออนุมัติ /ขอความเห็นชอบ หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ พร้อมรูปภาพ ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ด าเนินกิจกรรมเรื่องการเปิดโอกาสฯ  

2.2 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
การเปิดโอกาสฯ 

2.3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับ 
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.4 สรุปผลการวิ เคราะห์ ที่ ได้จากการพิจารณา
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

2.5 จัดท าแผน/แนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. สรุปผลลัพธ์/รายงานความก้าวหน้าของ 
การ พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการหรือการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 

3. รายงานสรุปผลลัพธ์/รายงานความก้าวหน้าของ 
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการหรือการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
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1.2 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (6.25 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 

1 

2. การด าเนินการ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
    2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม CSR 

    2.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR 
 

3 

3. สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน 
    3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม CSR 
    3.2 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR  
 

5 

 

เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 
 

กิจกรรม/การด้าเนินการ เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 

การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

1 .  การจัดท าแผนงาน/โครงการ  เรื่ อง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 

1. แผนงาน/โครงการ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

2. การด าเนินการ เรื่องความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR) 
    2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม CSR 

    2.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม CSR 
 

2. หนังสือขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบ หรือเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่ แสดงให้ เห็นว่ าหน่ วยงานด า เนินการจัดกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
- 

3 .  สรุ ปผลการด า เนิ นการจั ดกิ จกร รม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน 
    3.1 สรุปผลการจัดกิจกรรม CSR 
    3.2 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม CSR 

3. สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

3.1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม CSR พร้อมรูป 
ที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดกิจกรรม 

3.2 รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR 

 

 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
2. ตัวชี วัดความพึงพอใจ: ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (12.50 คะแนน) 

2.1 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน (6.25 คะแนน) 

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

 

 2.2. เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (6.25 คะแนน) 
 

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

 

หมายเหตุ 
1. แนวทางการด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลรายงานส าหรับการประเมินรอบ 12 เดือน ในระบบงานกลุ่มพัฒนา 

ระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ผู้ก้ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ต้าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
ผู้ก ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวปุณณิญาณ์ งามปลั่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 531106 

ผู้ประสานงาน 

1. นางสาวกัลยารัตน์ มิณฑสูตร นักวิชาการสรรพสามิต 531107 

2. นางสาวพิมลมาลย์ เอ่ียมโอภาส นักวิชาการสรรพสามิต 531109 

3. นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝั่ง นักวิชาการสรรพสามิต 531110 

4. นายปริญญา ผลเพิ่ม นักวิชาการสรรพสามิต 531004 
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
        “(ชื่อโครงกำร/งำน/กิจกรรม)........................................................................” 
                               “(สถำนที่).......................................................................” 
                          “(วัน/เดือน/ปี).......................................................................” 

 

โปรดระบุประเภทกิจกรรมที่เข้าร่วม (โปรดเลือกเพียง 1 กิจกรรม) 
           การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงาน 
           ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)         
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย                 หญิง  
2. อายุ ต่่ากว่า 20 ปี         20 - 30 ปี          31 - 40 ปี        41 - 50 ปี        51 - 60 ปี         60 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพผู้ตอบ         ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม                           ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ                   
                                ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่              ผู้เสียภาษีตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. 2560 
                                หน่วยงานภาครัฐ                                       ภาคเอกชน  
                                ประชาชน                                               นักเรียน นกัศึกษา                  
                                อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................... 
 

4. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสรรพสามิตหรือไม่        ครั้งแรก       1 – 3 ครั้ง       มากกว่า 3 ครั้ง 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่
ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน       
2 รูปแบบ/หัวข้อ ในการจดักิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ/ 

ความคาดหวังของท่าน 
     

3 ท่านได้รับความรู/้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน่าไปปรับใช้ได้      
4 ท่านได้มสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ      
5 ท่านมีความรับรู้ และเข้าใจการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามติ      
6 เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมลู หรือตอบข้อซักถามของท่านได้เป็นอย่างดี      
7 ช่องทางการสื่อสาร และประชาสมัพันธ์กิจกรรมมีความเหมาะสม      
8 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
9 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมครั้งนี ้      

 

ขอให้ท่านโปรดแสดงข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงการจดักิจกรรมของกรมสรรพสามิตต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

 ขอบพระคุณส่าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 

แบบส ำรวจ 1-1 
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ประเด็นที ่2  : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

น  าหนัก  : ร้อยละ 25 
 

ค าอธิบาย   
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ

ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พ.ศ. 2561 – 2565 ด้านการป้องปราม (1) ข้อ 2.6 ที่ระบุว่า “ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระเบียบที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
เป็นประจ าทุกปี และต้องผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ 80” นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการต้อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชนแปลง
แนวทางตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในภาพรวมไว้ว่า “ปี 2563 – 2565 ดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 55 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน” รวมถึงแผนย่อยการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายส าหรับปี 2565 ไว้ ดังนี้ “เป้าหมายที่ 1 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
มีค่าเป้าหมายในปี 2565 คือ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เกณฑ์ 85 
คะแนนขึ้นไป)” 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ 
ทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม  ได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และน ามาพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน  
ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  รวมถึงการให้ความส าคัญ
กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน  หรือ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง  
เท่าทันสถานการณ์  ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงาน 
ในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะที่เป็นการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม  รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 
ในระยะยาวได้  โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ตัวชี วัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แหล่งข้อมูล 

1 การปฏิบัติหน้าที่ แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

2 การใช้งบประมาณ 

3 การใช้อ านาจ 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6 คุณภาพการด าเนินงาน แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and 

Transparency  Assessment : EIT)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

9 การเปิดเผยข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and 

Transparency : OIT)  

การแสดงข้อมูล 
บนเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 10 การป้องกันการทุจริต 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะในส่วน
ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ซึ่งเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของส่วนราชการระดับกรม  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้   
มาประยุกต์ใช้  โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานระดับส านัก/
ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ โดยก าหนด
เป็นตัวชี วัด “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน” เพ่ือให้สอดรับกับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม    
ประกอบด้วย 2 ตัวชี วัดย่อย  ได้แก่   
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ตัวชี วัดย่อยท่ี 1  การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล)  
ตัวชี วัดย่อยที่ 2  การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล)   

การด าเนินการ  
หน่วยงานระดับส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงานสรรพสามิตภาค

และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ จะต้องปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) ทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด  และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั งคณะท างานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั งที่ 1  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency : OIT) (แบบ OIT-1)   
3. จัดท าแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้าง

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2-1) พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ความเห็นชอบ 
4. ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ 
5. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั งที่ 2  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) (แบบ OIT-2)  ภายหลังจากด าเนินการตาม
แผนการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ   

6. สรุปผลการด าเนินการ เสนอผู้บริหารของหน่วยงาน 
 

การรายงานผลการด าเนินการ 
รายงานผลการด าเนินการส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก/ 6 เดือนหลัง และ รอบ 12 เดือน 

ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ: 
 
 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรม เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ 

การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

1 แต่งตั้งคณะท างานในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั งคณะท างานในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 

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

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(แบบ OIT-1)   
 

5 - จัดท าแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2-1) พร้อมทั้ง
เสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ความเห็นชอบ  
 

- แผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2-1)  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน  

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

1 ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะฯ 
 

- 

3 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2  
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) (แบบ OIT-2)  ภายหลัง
จากด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะฯ 
 

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(แบบ OIT-2) 
 

5 สรุปผลการด าเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน - รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน: 
ตัวชี วัดความส าเร็จ   
1. การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ตัวชี วัดความส าเร็จ: ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- แต่งตั งคณะท างานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

1 

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

3 

- จัดท าแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการและ 
สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2-1) พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน
ให้ความเห็นชอบ  

5 

 

2. การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2565) 
ตัวชี วัดความส าเร็จ: ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 1 

- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั งที่ 2  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  (แบบ OIT-2)  
ภายหลังจากด าเนินการตามแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ 

3 

- สรุปผลการด าเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน 5 
 

3. การประเมินรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
ตัวชี วัดความส าเร็จ: ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ

หน่วยงาน 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (คะแนน) 

75 – 79.99 80 – 84.99 85 – 89.99 90 – 94.99 95 
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ผู้ที่รับการประเมิน: 
1. การประเมินรอบ 6 เดือนแรก และ รอบ 6 เดือนหลัง  

กลุ่มที่ 1 ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการกอง/ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม และเลขานุการกรม    

กลุ่มที่ 2 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค    
กลุ่มที่ 3 สรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

2. การประเมินรอบ 12 เดือน 
กลุ่มที่ 1 ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม และส านักงานเลขานุการกรม    
กลุ่มที่ 2 ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 - 10    
กลุ่มที่ 3 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 

 

เกณฑ์การวัด:  รอบ 6 เดือนแรก  รอบ 6 เดือนหลัง  และรอบ 12 เดือน 
1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  
2. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

 

หมายเหตุ 
แนวทางการด าเนินการ และการรายงานผลการด าเนินการให้เป็นไปตามทีก่ลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด 

 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
ผู้ก ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์สอ้ิง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 531111 

ผู้ประสานงาน 

1. นางสาวกัลยารัตน์ มิณฑสูตร นักวิชาการสรรพสามิต 531107 

2. นางสาวพิมลมาลย์ เอ่ียมโอภาส นักวิชาการสรรพสามิต 531109 

3. นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝั่ง นักวิชาการสรรพสามิต 531110 

4. นายปริญญา ผลเพิ่ม นักวิชาการสรรพสามิต 531004 
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การประเมินตนเอง (Self-Assessment)  
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
1. การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

1.1 การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หมายถึง  การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ก าหนดบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

- ให้เลือกค าตอบจาก Drop down list  “มี” / “ไม่มี” การเผยแพร่บนเว็บไซต์  
“มี”      หมายถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
“ไม่มี”   หมายถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ  มีข้อมูลเผยแพร่

แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

1.2 กรณีมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- ให้ระบุต าแหน่งของข้อมูล (Location) ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

(Link/URL) เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

1.3 กรณีไม่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- ให้ระบุเหตุผล/ค าอธิบายประกอบ 

 

2. ผลการประเมิน   
2.1 ผลคะแนน   

คือ  ค่าคะแนนของข้อมูลแต่ละข้อที่ได้จากการประเมินตนเอง 
- กรณีเลือก “ มี ”  ค่าคะแนน  เท่ากับ 100  คะแนน ต่อ 1 ข้อ 
- กรณีเลือก “ ไม่มี ”  ค่าคะแนน  เท่ากับ 0  คะแนน ต่อ 1 ข้อ  

 

2.2 คะแนนเต็ม   
คือ  คะแนนของข้อมูลแต่ละข้อ  ข้อมูล 1 ข้อ เท่ากับ 100 คะแนน  

- แบบประเมินตนเอง ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง มีทั้งหมด 22 ข้อมูล = 2,200 คะแนน 
- แบบประเมินตนเอง ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่   

มีทั้งหมด 23 ข้อมูล  =  2,300  คะแนน   
 

หมายเหตุ   
เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินระดับคะแนน จึงก าหนดให้ข้อมูล 1 ข้อ เท่ากับ 100 คะแนน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดและองค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1 :  การเปิดเผยข้อมูล 
 
ค าอธิบาย:  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยง านเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การด าเนินงานของหน่วยงาน  ประกอบด้วย  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน     (2) การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร    
(3) ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   (4) แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน    
(5) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน (6) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน  
(7) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (8) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
(9) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
หมายเหตุ  

อ้างอิงข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลและองค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O1   ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน   

O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน - แสดงแผนผัง/โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  
- แสดงข้อมูลต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งส่วนงานภายในตามสายการ

บังคับบัญชา เช่น ส่วน/ฝ่าย/งาน 
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร - แสดงข้อมูล ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงานท่ีเป็นปัจจุบัน   
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย  
➢ ช่ือ – นามสกุล   ต าแหน่ง   รูปถ่าย    
➢ ช่องทางการติดต่อของผู้บริหารและบุคลากร 

ของหน่วยงาน เช่น  ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์  
(E-Mail)  หมายเลขโทรศัพท์ (ส านักงาน/โทรศัพท์เคลื่อนที่) 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

O1 (3) อ านาจหน้าท่ี - แสดงข้อมูล หน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

O1 (4) 
 
 

พ้ืนที่รับผิดชอบ*** 
 

- แสดงข้อมูล พื้นที่ในความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานตามที่
กฎหมายก าหนด 
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมลูนี้เฉพาะส านักงาน
สรรพสามิตภาค และส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่) 

หมายเหตุ 
1. ส านักงานสรรพสามิตภาค 

- เนื้อหาทีเ่ผยแพรม่ีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด อย่างน้อยประกอบด้วย 

❖ แผนที่แสดงพื้นที่ (จังหวัด) ในความรับผดิชอบ 
❖ รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพื้นทีใ่นก ากับดูแล 

 

2. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่
- เนื้อหาท่ีเผยแพรม่ีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ี/พื้นทีส่าขา 

ในความรับผดิชอบของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด อย่างน้อย
ประกอบด้วย 

❖ แผนที่แสดงพื้นที่ (จังหวัด  เขต/อ าเภอ  แขวง/ต าบล)  
ในความรับผดิชอบ 

❖ รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพื้นทีส่าขาในก ากับดูแล (ถ้ามี) 
 
 

O1 (5) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน - แสดงข้อมูล แผนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ใช้ขับเคลื่อน
องค์กรในปัจจุบัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หมายเหตุ 
- เนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
อาทิ 
• ยุทธศาสตร์การจดัเก็บภาษสีรรพสามิต 5 ป ี(พ.ศ. 2564 – 2568)   
• แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) 
• แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ป ี

(พ.ศ. 2564 – 2568)  
 

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน - แสดงข้อมูล การติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
➢ ที่อยู่หน่วยงาน   หมายเลขโทรศัพท/์โทรสาร 
➢ ที่อยู่ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   
➢ แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

O1 (7) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั
หน่วยงาน 

- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน   
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน   
 

หมายเหตุ 
- เนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานตามภารกิจในด้านต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
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ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

➢ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560  เช่น 
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560    
- พระราชกฤษฎีกาก าหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามติ พ.ศ. 2560  
- กฎกระทรวงการคลัง  ประกาศกระทรวงการคลัง   
- ประกาศกรมสรรพสามิต  ระเบียบกรมสรรพสามิต 

 

➢ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- พระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
- พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  

พ.ศ.2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2563 
- ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
 

O2   การประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงาน 

O2 (1) ข่าวประชาสัมพนัธ ์ - แสดงข้อมูล/ข่าวสาร/กิจกรรมตา่ง ๆที ่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

O3   ช่องทางการปฏิสัมพันธข์้อมูลของหน่วยงาน 

O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ) - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียสามารถสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้  
- มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) 
- เป็นช่องทางติดต่อ/สอบถามที่ใช้งานในปัจจุบัน  
 

หมายเหตุ 
- เนื้อหาท่ีเผยแพรม่ีลักษณะเป็นช่องทางติดต่อ/สอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Chatbot / กล่องข้อความ (Mailbox) 
/ เว็บบอร์ด (Webboard) / Application LINE / Application 
MESSENGER  

 
O3 (2) Social Network - แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่าย

สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Application Facebook  
Application Line เป็นต้น   
- เป็นช่องทาง Social Network ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
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ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ 
- เนื้อหาท่ีเผยแพรม่ีลักษณะเป็นช่องทางการเช่ือมโยงไปสูเ่ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Application Facebook  Application 
Line  

 

O4   แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าปี - แสดงแผนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงานท่ีมี
ระยะเวลา 1 ปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมท่ี
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ  งบประมาณที่ใช้  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ   
- เป็นแผนด าเนินงานท่ีมรีะยะเวลาบงัคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

O5   มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือ
การปฏิบัติงาน 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น วิธีการ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อแสดงถึงความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงานมีมาตรฐาน/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก 
อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐาน/คูม่อื/แนวทางการปฏิบัติงานท่ีมคีวามส าคญั
ต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได ้
 

O6   มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน 

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือ
ส าหรับประชาชน 

- แสดงคู่มือ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติที่ผูร้ับบริการหรือผู้มาติดต่อกบั
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรบับริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏบิัติ เช่น วิธีการ/ขั้นตอนการให้บรกิารที่
แสดงถึงความมีมาตรฐานของหน่วยงาน ท่ีผู้รับบริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
หรือประชาชนท่ัวไปควรรับทราบและสามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง  
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงานมีกระบวนงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการตามภารกิจ
จ านวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะกระบวนงานตามคู่มือส าหรับประชาชน
ของกรมสรรพสามติที่มีความส าคญัต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได ้
 

O6 (2)  E-Service 
 
 

- แสดงช่องทางที่ผู้รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย สามารถ
ขอรับบริการตามภารกจิของหน่วยงานผา่นช่องทางออนไลน ์บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ 
- เป็นช่องทางให้บริการ (E-Service) ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
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ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีการให้บริการตามภารกจิเฉพาะหน่วยงานในรูปแบบ
ออนไลน ์ให้เผยแพร่ช่องทางการใหบ้ริการอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Service) ของ
กรมสรรพสามิต ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงาน 
โดย Link / URL นั้น ตอ้งเช่ือมโยงเพื่อตรวจสอบและดูข้อมลูทีเ่ผยแพรไ่ด้จริง 
 
 

O7   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 

O7 (1) หลักเกณฑก์ารบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- แสดงเป็นหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลที่ยัง
บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 

- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากร  
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- หลักเกณฑ์การให้คณุใหโ้ทษและการสร้างขวญั ก าลังใจ 

 

หมายเหตุ 
- เนื้อหาท่ีเผยแพรม่ีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ ซึ่งก าหนด
โดยส านักบริหารทรัพยากรบุคคล หรือส านักงานสรรพสามติภาค หรอื
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายใต้อ านาจการบริหารและกรอบของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง  
 

O8   การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน 

O8 (1) ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอก (ผูร้ับบริการ ผูม้าตดิตอ่ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
หรือประชาชนทั่วไป) สามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน (ผ่านช่องทางออนไลน์/
เว็บไซต์ของหน่วยงาน)  
- เป็นช่องทางที่แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป/ช่องทางร้องเรียนปกติ 
เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อใหส้อดคล้องกบั
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบของกรม
สรรพสามติ 
- เป็นแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ใช้งาน 
ในปัจจุบัน 

 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ ให้เผยแพร่ช่องทางที่กรมสรรพสามติเปิดให้บุคคลภายนอก 
(ผู้รับบริการ ผูม้าติดต่อ ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี หรือประชาชนท่ัวไป) แจ้งเรื่อง
ร้องเรยีนการทุจรติและประพฤตมิิชอบของเจ้าหนา้ที่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(เว็บไซต์) ซึ่ง Link/URL นั้น จะต้องเช่ือมโยงเพื่อตรวจสอบและดูข้อมลูที่
เผยแพรไ่ด้จริง 
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ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O9   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 

O9 (1) ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอก (ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ  
ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย หรือประชาชนทัว่ไป) สามารถแสดงความคดิเห็นหรือให้
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อปรับปรงุ/พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผา่นทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่อง
ข้อความ (Mailbox)  เว็บบอร์ด(Webboard)  Application LINE  
Application MESSENGER 
- เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นท่ีใช้งานในปัจจุบัน 
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีช่องทางการรับฟังความคดิเห็น ให้เผยแพร่ช่องทาง
ที่กรมสรรพสามิตเปิดให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ประชาชนทั่วไป ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงาน  ซึ่ง Link/URL นั้น จะต้องเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบ
และดูข้อมลูที่เผยแพรไ่ด้จริง 

 
 

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น  
- เป็นการด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หมายเหตุ 
- เนื้อหาท่ีเผยแพรม่ีลักษณะเป็นภาพถ่ายกิจกรรมการเปดิโอกาสให้
ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2 :  การป้องกันการทุจริต 
 
ค าอธิบาย 

เป็นตัวชี้วัดที่มีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ  แสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ ประกอบด้วย  

(1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร   (2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    
(3) แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  

 
หมายเหตุ  

อ้างอิงข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
จากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ข้อมูลและองค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
O10   การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O10 (1) เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร - แสดงเนื้อหา/การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสดุคนปจัจุบัน

ของหน่วยงาน (อธิบดีกรมสรรพสามิต) ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ โปรง่ใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

หมายเหตุ  
- ให้หน่วยงานเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงสุจริตในการบริหาร
ราชการ” ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
 

O11   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์ อย่างชัดเจน 
- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หมายเหตุ 
- เนื้อหาที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทัศนคติ หรือค่านิยมสุจริตใน
การปฏิบัติงานให้แกเ่จ้าหน้าที่ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
 

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน 
O12 (1) ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร - แสดงการเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นสิทธิ 
ที่ประชาชนพึงได้รับรู้  
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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ข้อมูล องค์ประกอบของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หมายเหตุ 
- ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง ให้เผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิต
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งต้องเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบและเข้าดูขอ้มูล
ที่เผยแพรไ่ด้จริง 
 

O12 (2) การจัดการเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือ/แนวปฏบิัติ/แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานต่อเรือ่ง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน  
- มีข้อมูล/รายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีคู่มือ/แนวปฏิบัติ/แนวทาง การด าเนินการของ
หน่วยงานต่อเรื่องร้องเรยีนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน ให้ดาวน์โหลดคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
ของกรมสรรพสามติ และน าไปอับโหลดลงเว็บไซต์ของหน่วยงานเพือ่
เผยแพรต่่อไป 
 

O12 (3) การป้องกนัการขัดกนั 
ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
(การป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อน) 

- แสดงคู่มือ/แนวปฏบิัติ/แนวทางการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
กับการป้องกันการขดักันระหวา่งผลประโยชนส์่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มีข้อมูล/รายละเอียดของการปฏบิัติงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และส่วนงาน/เจ้าหน้าท่ี ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีคู่มือ/แนวปฏิบัติ/แนวทางการด าเนินการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่น
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  ให้ดาวน์
โหลดคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามติ และน าไป
อับโหลดลงเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
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ประเด็นที ่3      : การควบคุมภายใน 
 

น ้าหนัก  : ร้อยละ 25 
 

ค้าอธิบาย 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  

โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายใน 
ถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยให้การด้าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน 
หรือการกระท้าอันเป็นการทุจริต   

กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561”  
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานรัฐดังกล่าว 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป  

มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน 
สากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ 
ขนาด และความซับซ้อนของงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติตดามประเมินผลและปรับปรุง
การควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  โดยหน่วยงานของรัฐต้อง
ให้ความส้าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี  

 

1. วัตถุประสงค์ด้านการด้าเนินงาน (Operations Objectives : O)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการ

บรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  
ในหน่วยงานของรัฐ 

 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและ

ภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives : C)  

เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
การด้าเนินการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกรมสรรพสามิต ได้น า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” มาประยุกต์ใช้ โดยก าหนดให้ “การควบคุมภายใน”  
เป็นตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การ
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อุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/เลขานุการกรม/ผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคและสรรพสามิตพ้ืนที่ และระดับส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/
ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้การจัดท า
รายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  และเพ่ือให้การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดท า
รายงานการควบคุมภายในมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลรายงานการควบคุมภายในระดับ 
ของส่วนงานย่อยมาประมวลผลในภาพรวม และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป โดยมีแนวทาง 
การด าเนินการดังนี ้
 

1. ทบทวนและแต่งตั งคณะท้างานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
2. ประชุมคณะท้างานฯ เพื่อจัดท้าแผนการประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณา

กลั่นกรอง สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
3. จัดท้ารายงานการควบคุมภายใน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส้าหรับการรายงาน

รอบ 6 เดือนแรก) จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) และบันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าว 
ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. จัดท้ารายงานการควบคุมภายใน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส้าหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนหลัง) จ านวน 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 

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

5. บันทึกข้อมูลรายงานส้าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ในระบบ 
งานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ให้ครบทั้ง 7 รายการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ทั้ง 2 รอบการประเมิน 
 

การรายงานผลการด้าเนินการ 
รายงานผลการด าเนินการส าหรับการประเมิน รอบ 6 เดือนแรก/ 6 เดือนหลัง และ รอบ 12 เดือน 

ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 
 
 

กิจกรรม/การด้าเนินการ เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 

การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

1. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   
(ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก) 

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

2. ส่งรายงานการควบคุมภายใน  
(ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก)    

2. บันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 
การปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับ 
ส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) (รอบ 6 เดือนแรก) 
ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด  
 

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานประเมินผล 
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 

1. ค้าสั่งแต่งตั งคณะท้างานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของส่วนงานย่อย  

2. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อจัดท าแผนการ
ประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณา
กลั่นกรอง สรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย 
 

2. รายงานการประชุมของคณะท้างานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  

3. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   
(ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนหลัง) 

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

4. ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565    
(ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนหลัง) 

7. บันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลา 
ที่ก้าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
1. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการ (รอบประเมิน 6 เดือนแรก) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วัน 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)   
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

5 

 

2. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการ (รอบประเมิน 6 เดือนหลัง) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วัน 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

5 

 

3. ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานการควบคุมภายใน (รอบประเมิน 12 เดือน)  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบงานฯ  
น้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบงานฯ  
ไม่น้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ผ่านระบบงานฯ  
ครบ 7 รายการ ตามที่ก าหนด 

5 
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ผู้ทีร่ับการประเมิน 
1. รอบการประเมิน 6 เดือนแรก และ รอบการประเมิน 6 เดือนหลัง  

กลุ่มที่ 1   ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการกอง/ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม และเลขานุการกรม    

กลุ่มที่ 2   ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค    
กลุ่มที่ 3   สรรพสามิตพ้ืนที่ 

 

2. รอบการประเมิน 12 เดือน 
กลุ่มที่ 1   ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม และส านักงานเลขานุการกรม    
กลุ่มที่ 2   ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10    
กลุ่มที่ 3   ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ 

 

เกณฑ์การวัด:  รอบ 6 เดือนแรก  รอบ 6 เดือนหลัง  และรอบ 12 เดือน 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ  
2. ความครบถ้วนของเอกสารรายงานการควบคุมภายในตามที่ก าหนด 
3. ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

หมายเหตุ 
แนวทางการด้าเนินการ และการรายงานผลการด้าเนินการให้เป็นไปตามทีก่ลุ่มพัฒนาระบบบริหารก้าหนด 

 

ผู้ก้ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 
 

รายช่ือ ต้าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
ผู้ก ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 
ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์สอ้ิง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 531111 
ผู้ประสานงาน 

1. นางสาวกัลยารัตน์ มิณฑสูตร นักวิชาการสรรพสามิต 531107 

2. นางสาวพิมลมาลย์ เอ่ียมโอภาส นักวิชาการสรรพสามิต 531109 

3. นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝั่ง นักวิชาการสรรพสามิต 531110 

4. นายปริญญา ผลเพิ่ม นักวิชาการสรรพสามิต 531004  
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ประเด็นที่ 4  : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
 

น ้าหนัก  : ร้อยละ 25 
 

ประเด็นย่อยท่ี 1  กรณีหน่วยงานส่วนกลาง 
 

ค้าอธิบาย   
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 50  

ได้ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี สามารถก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใด 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้เพ่ิมเติมได้ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ระบบราชการที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน เช่น การจัดท า วิเคราะห์ และเปิดเผยระบบข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบกระบวนการท างาน 
และประเด็นที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เช่น การวิเคราะห์
กระบวนการท างานที่สามารถน าระบบดิจิทัลมาใช้งาน ประกอบกับ ส านักงาน กพร. ได้ก าหนดให้หน่วยงานราชการ
ยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยได้ก าหนดเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ด าเนินการ
ยกระดับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0 อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งในหมวด 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ ได้ก าหนดให้มีการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบทั้งภายในและงานที่ส่วนราชการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งปัจจัยตั้งต้นส าหรับใช้ในการออกแบบและเชื่อมโยงกระบวนการท างาน กรมสรรพสามิต
ต้องมีข้อมูลแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) ที่แสดงถึงให้เห็นกระบวนการท างาน ที่มีข้อก าหนดชัดเจน
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป  

 

กรมสรรพสามิตได้ปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีทั้งระบบโดยการยกเลิกกฎหมาย  
ที่ใช้อยู่ จ านวน 7 ฉบับ แล้วออกกฎหมายฉบับใหม่ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รวมถึง
มีการออกกฎหมายอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายในการบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกในการใช้ทั้งแก่ประชาชน ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน  
ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการในการขออนุมัติอนุญาตของกระบวนงาน
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนทั่งไป รวมถึงบุคลากรของกรมสรรพสามิต
ได้รับรู้  

 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสอดรับกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือส าหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
จึงก าหนดให้หน่วยงานในส่วนกลาง จัดท้าคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) รวมถึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และสามารถสร้างความพึงพอใจในการ
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ให้บริการแก่ประชาชนที่เพ่ิมข้ึนได้เกี่ยวกับรายละเอียด  เพ่ือรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียด
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและเทคนิคท้ังหมด และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  

 

การรายงานผลการด้าเนินการ 
รายงานผลการด าเนินการส าหรับการประเมิน รอบ 6 เดือนแรก/ 6 เดือนหลัง และ รอบ 12 เดือน  

ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ : 
 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรม เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 

การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

1 แต่งตั้งคณะท างาน/ การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการคัดเลือกคัดเลือกกระบวนงานหลักส าคัญ
ของหน่วยงาน 

- เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกคัดเลือกกระบวนงาน
หลักส าคัญของหน่วยงาน 

3 พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานหลัก/กระบวนงาน
ทีส่ าคัญของหน่วยงาน ได้แก่ 
(1) กระบวนงานที่ไม่เคยจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
มาก่อน (ที่ไม่ซ้ ากับที่ เคยท ามา) อย่างน้อย  
1 กระบวนงาน หรือ  
(2) กระบวนงานเดิมที่เคยท าคู่มือปฏิบัติงาน
มาแล้ว เพ่ือน ามาทบทวนและปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 1 กระบวนงาน  

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกระบวนกระบวนงานหลักส าคัญของ
หน่วยงาน 

5 รายงานผลการคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน  

- รายงานการประชุมของคณะท างานจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

1 จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ร่างคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน อย่างน้อย  
1 กระบวนงาน (แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน) 

3 เสนอร่างคู่มือให้ผู้บริหาร (ผอ.ส านัก/ศูนย์/
กลุ่ม/กอง/เลขานุการกรม) พิจารณาเห็นชอบ  

เอกสารหลักฐานที่เสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้
ความเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงาน 

5 รายงานผลการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  บันทึกข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารเห็นชอบ
แล้ว ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน: 
1. การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

แต่งตั้งคณะท างาน/ การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกคัดเลือกกระบวนงานหลัก
ส าคัญของหน่วยงาน 

1 

พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานหลัก/กระบวนงานที่ส าคัญของหน่วยงาน ได้แก่ 
(1) กระบวนงานที่ไม่เคยจัดท าคู่มือปฏิบัติงานมาก่อน (ที่ไม่ซ้ ากับท่ีเคยท ามา) อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน หรือ 
(2) กระบวนงานเดิมที่เคยท าคู่มือปฏิบัติงานมาแล้ว เพื่อน ามาทบทวนและปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 

3 

รายงานผลการคัดเลือกกระบวนงานเพื่อจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 5 
 

2. การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ : ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  1 

เสนอร่างคู่มือให้ผู้บริหาร (ผอ.ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/เลขานุการกรม) พิจารณาเห็นชอบ  3 

รายงานผลการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  5 
 

3. การประเมินรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 ตัวชี วัดความส้าเร็จ : ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ประเมิน

รอบ 12 เดือน)  
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (เล่ม)  - - - - 1 
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ผู้ที่รับการประเมิน : 
1. การประเมินรอบ 6 เดือนแรก และ รอบ 6 เดือนหลัง คือ ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่ม และเลขานุการกรม    
2. การประเมินรอบ 12 เดือน คือ ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม และส านักงานเลขานุการกรม    

 

เกณฑ์การวัด : รอบ 6 เดือนแรก  รอบ 6 เดือนหลัง  และรอบ 12 เดือน 
1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  
2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

หมายเหตุ 
แนวทางการด าเนินการ และการรายงานผลการด าเนินการให้เป็นไปตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด 

 

ผู้ก้ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ต้าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
ผู้ก ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวชญาณิศา ปัญญาวงศ์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 531105 

ผู้ประสานงาน 

1. นางสาวกัลยารัตน์ มิณฑสูตร นักวิชาการสรรพสามิต 531107 

2. นางสาวพิมลมาลย์ เอ่ียมโอภาส นักวิชาการสรรพสามิต 531109 

3. นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝั่ง นักวิชาการสรรพสามิต 531110 

4. นายปริญญา ผลเพิ่ม นักวิชาการสรรพสามิต 531004 

 



 
คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน  
วันที่ประกาศใช้ :  

หน้าที่            : 1/12 

 

1 
    

บันทึกการปรับปรุงแก้ไข  
 

ครั้งที ่ รายละเอียดการแก้ไข ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ วันที่ประกาศใช้ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หากจดัท าขึน้ครัง้แรกจะเป็นครัง้ที่ 00 ระบวุนัท่ีผูบ้รหิารพิจารณาเห็นชอบแลว้ 

ใหร้ะบช่ืุอกระบวนงาน 

ช่ือ หรอืสว่นงานผูจ้ดัท า 

แกไ้ขเอกสาร  

ระบช่ืุอ หรอืต าแหนง่หวัหนา้

สว่นงานท่ีรบัผิดชอบ 

ระบช่ืุอ หรอืต าแหนง่คนที่มีอ  านาจในการ

อนมุตัิวา่การปฏิบตัิแบบนีส้ามารถน าไปใชไ้ด ้

ใหร้ะบช่ืุอส านกั 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน  
วันที่ประกาศใช้ :  

หน้าที่            : 2/12 

 

2 
    

 

วัตถุประสงค ์

1  

2  

3  

 
(วัตถุประสงค์ = เป็นการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ที่ใช้งานคู่มือจะได้ทราบว่าท าคู่มือ
ปฏิบัติงานขึ้นมาเพ่ืออะไร) 
 

ขอบเขตของงาน 

 
 
 
 

 
(ขอบเขต = เป็นการชี้แจงถึงขอบเขตของคู่มือปฏิบัติการว่ามีรายละเอียดครอบคลุมการปฏิบัติงานขั้นตอนใด และ
เกี่ยวข้องกับส่วนงานใด ในบางกรณีอาจจะระบุถึงขอบเขตด้านพื้นที่ และขอบเขตด้านเวลาด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่องาน:  ใสช่ื่อกระบวนงานท่ีท า 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน  
วันที่ประกาศใช้ :  

หน้าที่            : 3/12 

 

3 
    

ค าจ ากัดความ 

ล าดับ ค าศัพท ์ ความหมาย 

1   

2   

3   

4   

   

   

 
(ค าจ ากัดความ = เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเป็นภาษาไทย หรื อ
ภาษาต่างประเทศ หรือในบางกรณีอาจจะมีค าย่อที่ควรทราบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการอ้างอิงคู่มือนี้ในการ
ปฏิบัติงาน) 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน  
วันที่ประกาศใช้ :  

หน้าที่            : 4/12 

 

4 
    

 
(หน้าที่ความรับผิดชอบ = เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานนั้น 
โดยมักจะระบุหน้าที่รับผิดชอบเรียงตามล าดับของต าแหน่งตามสายบังคับบัญชาลงมา และจะระบุหน้าที่ของแต่ละคนที่
เกี่ยวข้องแยกจากการโดยชัดเจน) 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ล าดับ ผู้รับผิดชอบ หน้าทีร่ับผิดชอบ 

1   

2   

3   

   

   

   

63 



 
คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน    
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 5/12 

  

5 
    

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด  เป็นค าอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดถึงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด ขั้นตอนกระบวนการ รวมถึงระยะเวลา
การปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ซึ่งการแสดงรายละเอียดดังกล่าวสามารถน าเสนอในลักษณะของการบรรยายรายละเอียดการ
ใช้ตาราง การใช้แผนภูมิ และการใช้แผนภาพ Flow Chart ก็ได้ 

• แผนผังขั้นตอนการบริการ (Workflow)  
แผนผังขั้นตอนการบริการ หมายถึง รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน ค าอธิบาย ข้อความ หรือค าพูด ที่ใช้ในกิจกรรมการบริการ เพ่ือ

อธิบายล าดับขั้นตอนของกระบวนการท างาน ระบุผู้ที่เก่ียวข้อง บทบาทท่ีเกี่ยวข้อง และเส้นทางของเอกสาร โดยประโยชน์ของผังขั้นตอน คือ  
1) แยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)  
2) แสดงล าดับการท างาน (Step Flowing)  
3) หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)  
4) ท าความเข้าใจได้ง่าย (Easy to Read)  

• สัญลักษณ์ของแผนผังขั้นตอน 
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard Institute : ANSI) ได้ก าหนดเครื่องหมายรูปแบบต่างๆ ที่ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน ไว้

เป็นมาตรฐาน เป็นที่สื่อความหมายเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน    
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 6/12 

  

6 
    

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 

 

 

เริม่ตน้, จบ 

 

 

 

กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

รบัขอ้มลูและแสดงผลขอ้มลู 

 

 

 

ขอ้มลูทางเอกสาร 

 

 

 

จดุเช่ือมตอ่ 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน    
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 7/12 

  

7 
    

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 

 

 

การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

 

 

ทิศทางการไหล 

  

ประเภทของแผนผังข้ันตอน แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

1. ขั้นตอนแบบตามล าดับ  : รูปแบบแผนผังจะเป็นลักษณะเขียนให้ท างานจากบนลงล่างทีละกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน    
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 8/12 

  

8 
    

2. การเลือกกระท าตามเงื่อนไข : รูปแบบแผนผังกระบวนการท างานจะเป็นลักษณะที่มีจุดแยกกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการตรวจสอบ/ตัดสินใจที่ก าหนด 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน    
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 9/12 

  

9 
    

 
3. การท าซ้ า : การท ากระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการตรวจสอบ/ตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิธีการเขียนแผนผังขั้นตอน 
1. ใช้สัญลักษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
2. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา 
3. ค าอธิบายในภาพควรสั้นกระทัดรัด และเข้าใจง่าย 
4. ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า – ออก 
5. ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมากๆ ควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อแทน  
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน    
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 10/12 

  

10 
    

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด 
 

ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1      

2      

3      
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน    
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 11/12 
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ล าดับ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน  
วันที่ประกาศใช้ : เมษายน 2564 

หน้าที่            : 12/12 
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวม 
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คู่มือปฏิบัติงาน ส านัก แก้ไขครั้งที่      : 00 

กระบวนงาน  
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หน้าที่            : 13/12 

 

13 
 

เอกสารอ้างองิ 

  

  

  

  

  

 
(เอกสารอ้างอิง = เป็นรายการที่แจงรายละเอียดให้ผู้อ่านทราบว่ามีเอกสารอ่ืนใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรือใช้อ้างอิงถึง
กันเพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ ทั้งนี้เอกสารอ้างอิงนี้อาจจะเป็นเอกสารที่องค์การพัฒนาขึ้นมา
หรือเป็นเอกสารขององค์การอื่นก็ได้) 
 

แบบฟอร์มที่ใช ้

  

  

  

  

  

 
(แบบฟอร์มที่ใช้ = ตัวอย่างของแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
อ้างอิงได้) 
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ประเด็น 4    :  การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

ค าอธิบาย 

2. กรณีส านักงานสรรพสามิตภาค 

เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้มีการให้บริการกับประชาชนโดยตรง จึงให้พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน                

โดยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานในการก ากับดูแล 

(ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา) ให้เสนอผลงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของ            

ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Centre:  GECC)  จากส านักงานปลัดส านั ก

นายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมสรรพสามิตจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตภาค เป็นคณะท างาน 

ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการโดยให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน                

การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในการประเมินส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา             

ในการก ากับดูแล  

ทั้งนี้ การประเมินให้พิจารณาผลการด าเนินการจากการศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ           

เช่น รายงานการประชุม ค าสั่งคณะท างานฯ แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

หน่วยงาน ภาพถ่าย การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ                   

การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (ระบุระดับ) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

              โดยผลการด าเนนิงานและค่าคะแนนที่ได้ จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนนิการดังนี้  
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ระดับ กิจกรรมด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ ค่าคะเนน 

1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน                  
ด้านมาตรฐานการให้บริการ 

1.  เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ด้ านมาตรฐานการให้บริ การ / 
เอกสารหลักฐานการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

1 

2 จัดท าแบบประเมินการให้บริการ            
ของหน่วยงาน (Assessment 
Process) 

2 .  แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่  4- 1  ( ภ )               
แบบประเมิน การให้บริการของ
ห น่ ว ย ง า น  ( Assessment 
Process Report) 

3 

3 จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
เพื่อวางแผนการตรวจประเมินพื้นที่            
ที่ส่งเข้าร่วมรับรองมาตรฐาน                   
การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี 2565 และการวางแผนการ
ตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการ
ของหน่วยงานในการก ากับดูแล 

3 .  แบบฟอร์ มที่  4 -  2  (ภ )  
แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการ
ให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  (Action Plan)  

5 

1.2 การประเมินรอบ  6 เดือนหลัง  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (ระบุระดับ) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

              โดยผลการด าเนนิงานและค่าคะแนนที่ได้ จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนนิการดังนี้ 
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ระดับ กิจกรรมด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ ค่าคะเนน 
1 ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศู น ย์ ร า ชกา รสะดวก  ปร ะจ า ปี                 
พ.ศ. 2565 และตรวจประเมินและเข้า
สังเกตุการณ์พื้นที่ที่ส่ ง เข้าร่วมรับรอง
มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี 2565  (แบบฟอร์ม 4-3 (ภ))  

1 .  แ บ บ ฟ อ ร์ ม  4-3 (ภ ) 
รายละเอียดการเข้าตรวจประเมิน
จากคณะอนุ ก ร รมการตรวจ
ประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก 

1 

2 ต ร ว จ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของ
หน่วยงานในการก ากับดูแล (แบบฟอร์ม 4-4 (ภ))   

2.   แบบฟอร์มที่ 4-4 (ภ)  แบบ
การตรวจประเมินมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

3 

3 รายงานผลการเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
( Action Plan) ร อ บ  1 2  เ ดื อ น ต า ม 
แบบฟอร์ม 4-2 (ภ) 

3 .   แบบฟอร์ มที่  4 -  2  (ภ )  
แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการ
ให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  (Action Plan)   

5 

1.3 การประเมินรอบ 12 เดือน 

ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อจ านวน

หน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2565 
(ระบุระดับคะแนน) 

         
 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฯ GECC ต่อ จ านวนหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
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หลักเกณฑ์และค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ ทุกหน่วยงาน จะต้อง

ด าเนินการต่ออายุตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ส านักงานสรรพสามิตภาคจะต้องส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่เป็นอาคารกรมที่มีความพร้อม             

เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

3. ส านักงานสรรพสามิตภาคต้องคัดเลือกส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ยังไม่เคยได้รับการ

รับรองมาตรฐานฯ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

อย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งรวมถึง 

- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่เป็นอาคารกรมท่ีมีความพร้อม 

- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ไม่ใช่อาคารกรมแต่มีความพร้อมในการเข้าร่วม              

การรับรองมาตรฐานฯ 

- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ส านักงานสรรพสามิตภาคคัดเลือกเพื่อฯ เข้าร่วม             

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

แต่ไม่รวมถึงส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ ในปี พ.ศ. 2565 

4. หากส านักงานสรรพสามิตภาคไม่ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรอง

มาตรฐานฯ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565          

อย่างน้อย 1 แห่ง ดังนั้น การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และรอบ 12 เดือนของส านักงานสรรพสามิตภาค = 0         

5. การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 
สูตรการค านวณ                                      Y = (A/B) x 100  

          โดย 

Y = ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อจ านวนหน่วยงาน
ทั้งหมดที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2565 

A = จ านวนส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาค           

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 

2565 

B = จ านวนส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาค

ทั้งหมด ที่สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

ประจ าปี พ.ศ. 2565  
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หมายเหตุ 

การปัดเศษทศนิยมให้เป็นจ านวนเต็ม ให้พิจารณาต าแหน่งทศนิยมต าแหน่งที่ 1 หากมากกว่าหรือ

เท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้นไป 1 หากน้อยกว่า 5 ให้ตัดทิ้ง เช่น  

- หากค านวณได้ 80.785 (ทศนิยมต าแหน่งที่ 1 คือ 7 ซึ่งมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้นไป 1) จะได้เท่ากับ

ร้อยละ 81 

- หากค านวณได้ 80.485 (ทศนิยมต าแหน่งที่ 1 คือ 4 ซึ่งน้อยกว่า 5 ให้ตัดทิ้ง) จะได้เท่ากับ         

ร้อยละ 80 

ตัวอย่างพิจารณา   

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ x  ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาเข้าร่วม การรับรอง

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 6 แห่ง ประกอบไปด้วย 

-  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ต่ออายุจ านวน 2 แห่ง 

-  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่เป็นอาคารกรมท่ีมีความพร้อม จ านวน 1 แห่ง 

-  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่คัดเลือกโดยส านักงานสรรพสามิตภาคจ านวน 3 แหง่ 

 ดังนั้นการประเมินรอบ 12 เดือน พิจารณาดังนี้ 

กรณีที่ 1 : มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ               

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 6 แห่ง การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ             

ให้พิจารณาดังนี้ 

                         สูตรการค านวณ          Y = (A/B) x 100  

                         จะได้                Y  (%) = (6/6) x 100 

                               = 100                           => ระดับคะแนนที่ 5  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตภาคที่  x = 5       

กรณีที่ 2 : มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ               

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 4 แห่ง การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ             

ให้พิจารณาดังนี้ 

                         สูตรการค านวณ           Y = (A/B) x 100  

                         จะได้                 Y  (%) = (4/6) x 100 

                       = 66.666666666666…     => ปัดทศนิยมต าแหน่งที่ 1 

             = 67                            => ระดับคะแนนที่ 4  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตภาคที่  x = 4       
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3. กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 ให้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ

สะดวก (GECC) เป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยให้ด าเนินการทั้งในส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแล 

เกณฑ์การประเมิน 
         1 . ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (ระบุระดับคะแนน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

                  โดยผลการด าเนินงานและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนนิการดังนี้  

ระดับ กิจกรรมด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ ค่าคะแนน 
1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน

ด้านมาตรฐานการให้บริการ 
1 .   เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้าน
มาตรฐานการให้บริการ / เอกสารหลักฐาน
การมอบหมายผู้รับผิดชอบ * 

1 

2 จั ดท า แผนการติ ดตามผลการ
ด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก 
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารและ
สถานที่ในการขอรับรองมาตรฐาน 
ศูนย์ราชการสะดวก 

2.1  แบบฟอร์ม 4 – 1 (พ) แบบประเมิน
ระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – 
Assessment Report) ** 
2 .2  แบบฟอร์มที่  4 – 2 (พ) แผนการ
ติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการ
ส ะดวก  ( Government Easy Contact 
Center :  GECC)  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ** 

3 

3 ด าเนินการตามแผนการติดตามผล
การด าเนินการของศูนย์ราชการ
สะดวก และสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนและเสนอให้ผู้บริหารทราบ  
และรายงานผลการเนินการตาม
แ ผน ปฏิ บั ติ ก า ร  ( Action Plan)  
รอบ 6 เดือนแรกตาม แบบฟอร์ม        
4-2 (พ) 

3. ด าเนินการตาม แบบฟอร์มที่ 4 – 2 (พ) 
แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์
ร า ชก า ร ส ะดวก  ( Government Easy 
Contact Center :  GECC)  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 
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หมายเหตุ  
- * (ดอกจัน 1 ดอก) หมายถึง ให้ส่งเอกสารการด าเนินการของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไม่มี

สาขา ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแลทุกสาขา             
(โดยให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จัดเตรียมเอกสารของแต่ละส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และ
ส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เป็นผู้รายงานในระบบ) 
- ** (ดอกจัน 2 ดอก) หมายถึง ให้ส่งเอกสารการด าเนินการของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ไม่มี

สาขา และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแลทุกสาขา (โดยให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขา จัดเตรียมเอกสารของแต่ละส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เป็นผู้รายงานในระบบ)                 
              ทั้งนี้ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ไม่ต้องจัดท าเอกสาร แต่เป็นผู้รวบรวมเอกสารของส านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา ในการก ากับดูแลและรายงานผ่านระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

    1.2 การประเมินรอบ  6 เดือนหลัง  
        โดยผลการด าเนินงานและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการดังนี้  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (ระบุระดับคะแนน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

                  โดยผลการด าเนินงานและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนนิการดังนี้  

ระดับ กิจกรรมด าเนินงาน ค่าคะแนน 
1 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐาน

การให้บริการของหน่วยงานในการก ากับดูแล 
1 

2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา คัดเลือกอย่างน้อย 1 หน่วยงาน             และ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ          ศูนย์
ราชการสะดวก  

2 

3 ส านักงานสรรพสามิตภาคประเมินให้คะแนนการจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ของ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ได้รับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

3 

4 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ได้รับการคัดเลือก (อย่างน้อย 1 แห่ง) เข้า
ร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2565 

4 

5 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาได้รับการคัดเลือก (อย่างน้อย 1 แห่ง) ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 และ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)          รอบ 12 เดือน
ตาม แบบฟอร์ม 4-2 (พ) 

5 
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ทั้งนี้ การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไม่มีสาขา และส านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกแห่งในก ากับดูแล (โดยให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จัดเตรียมเอกสารของ
แต่ละส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา และส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เป็นผู้รายงาน
ในระบบ) แนบเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ/สรุปผลการด าเนินการ ตามแบบฟอร์มที่ 4 – 2 (พ) 
แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : 
GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในรอบ 6 เดือนหลัง รายงานผ่านระบบรายงานผ่านระบบ
รายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
หมายเหตุ 

1.  กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฯ GECC ครบทุกแห่ง           

ต้องคัดเลือกอย่างน้อย 1 หน่วยงาน เพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 

2. กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่เป็นอาคารกรมที่มีความพร้อม จะต้องเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
3. กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ได้รับการรับรองครบทุกแห่งแล้วจะได้คะเนนตามเกณฑ์การ
ให้คะเนนระดับ 5 และต้องรักษามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
4. กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ จะต้องด าเนินการต่ออายุ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยไม่ถือให้เป็นหน่วยงานตามหมายเหตุ ข้อ 1 ยกเว้นไม่มีพื้นที่/พื้นที่สาขาอ่ืนๆ

แล้ว ให้ถือตามหมายเหตุข้อ 1 

1.3 การประเมินรอบ 12 เดือน กรณีพื้นที่ที่มีสาขาในการก ากับดูแล 
ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ทั้งหมด 

ต่อจ านวนหน่วยงานทั้งหมดในการก ากับดูแล 
(ระบุระดับคะแนน) 

         
    การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฯ GECC ทั้งหมด ต่อจ านวน
หน่วยงานทั้งหมดในการก ากับดูแล 

0 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 
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หมายเหตุ 
1. การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 
   สูตรการค านวณ                              Z = (C/D) x 100  

   โดย 

Z = ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ทั้งหมด ต่อจ านวน
หน่วยงานทั้งหมดในการก ากับดูแล 

C = จ านวนส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทั้งหมด 

D = จ านวนส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั้งหมด  

      (ค านวณเฉพาะส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ)                          

    ทั้งนี้ การปัดเศษทศนิยมให้เป็นจ านวนเต็ม ให้พิจารณาต าแหน่งทศนิยมต าแหน่งที่ 1 หากมากกว่า

หรือเท่ากับ 5 ให้ปัดขึ้นไป 1 หากน้อยกว่า 5 ให้ตัดทิ้ง เช่น  

- หากค านวณได้ 80.785 (ทศนิยมต าแหน่งที่ 1 คือ 7 ซึ่งมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้นไป 1) จะได้เท่ากับ

ร้อยละ 81 

- หากค านวณได้ 80.485 (ทศนิยมต าแหน่งที่ 1 คือ 4 ซึ่งน้อยกว่า 5 ให้ตัดทิ้ง) จะได้เท่ากับ         

ร้อยละ 80 

 

ตัวอย่างการพิจารณา  

ตัวอย่างท่ี 1 : กรณีเหลือแต่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M  มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแลทั้งหมด          

5 สาขา ประกอบไปด้วย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้ว จ านวน            

4 แห่ง (m1  m2  m3  m4 ) เหลือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฯ จ านวน 

1 แห่ง (m5 ) ดังนั้น ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M ต้องพิจารณา m5 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

การพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง    

เงื่อนไขที่ 1 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 ) เข้าร่วม            

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2565 จะได้ค่าคะแนน = 4 

หากส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5) ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565          

จะได้ค่าคะแนน = 5 แต่หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565  จะได้ค่าคะแนน = 4 
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เงื่อนไนที่ 2 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M พิจารณาแล้วไม่ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 ) เข้าร่วม

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2565 จะได้ค่าคะแนน = 4 และ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 ) ต้องจัดท าเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และตามคู่มือเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ

สะดวก เกณฑ์ที่ 1 ด้านกายภาพ เกณฑ์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ที่ 3 ด้านผลลัพธ์ และจัดส่งให้           

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อพิจารณาค่าคะแนนต่อไป  

 

การพิจารณารอบ 12 เดือน    

กรณีที่ 1 : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 ) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 

                         สูตรการค านวณ             Z = (C/D) x 100  

                         จะได้                   Z  (%) = (5/5) x 100 

                 = 100                         => ระดับคะแนนที่ 5  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  M = 5       

กรณีที่ 2 :  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 ) ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้                         

    สูตรการค านวณ               Z = (C/D) x 100  

                         จะได้                    Z  (%) = (4/5) x 100 

                 = 80                            => ระดับคะแนนที่ 4  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  M = 4       

 

ตัวอย่างท่ี 2 : กรณีเหลือแต่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลายแห่ง 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M  มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแลทั้งหมด               

5 สาขา ประกอบไปด้วย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้ว จ านวน          

3 แห่ง (m1  m2  m3 ) เหลือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฯ จ านวน           

2 แห่ง (m4 m5 ) ดังนั้น ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M ต้องพิจารณาเลือก m4 และ/หรือ m5 อย่างน้อย        

1 แห่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 

การพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง    
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เงื่อนไขที่ 1 

           ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 และ/หรือ m5 

อย่างน้อย  1 แห่ง) เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2565 

จะได้ค่าคะแนน = 4 

          หากส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 และ/หรือ m5 อย่างน้อย 1 แห่ง) ได้รับการรับรอง

มาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จะได้ค่าคะแนน = 5 แต่หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประจ าปี 

พ.ศ. 2565 จะได้ค่าคะแนน = 4 

เงื่อนไขที่ 2 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M พิจารณาแล้วไม่ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเข้าร่วมการ

รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2565 จะได้ค่าคะแนน = 4  

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M จะต้องคัดเลือก ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 หรือ m5  

จ านวน 1 แห่ง) เพื่อจัดท าเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ             

ศูนย์ราชการสะดวก และตามคู่มือเพื่อ ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เกณฑ์ที่ 1             

ด้านกายภาพ เกณฑ์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ที่ 3 ด้านผลลัพธ์ และจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เพื่อพิจารณาค่าคะแนนต่อไป  

การพิจารณารอบ 12 เดือน    

กรณีที่ 1 : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 และ m5 ) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ               

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 

              สูตรการค านวณ                        Z = (C/D) x 100 

              จะได้                              Z  (%) = (5/5) x 100 

                          = 100                           => ระดับคะแนนที่ 5  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  M = 5       

กรณีที่ 2 :  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  (m5 ) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ               

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้                         

             สูตรการค านวณ                        Z = (C/D) x 100  

             จะได้                              Z  (%) = (4/5) x 100 

               = 80                            => ระดับคะแนนที่ 4  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  M = 4       
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กรณีที่ 3 :  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 และ m5 ) ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ

ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้                          

               สูตรการค านวณ                        Z = (C/D) x 100  

             จะได้                                Z  (%) = (3/5) x 100 

                = 60                            => ระดับคะแนนที่ 3  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  M = 3       

ตัวอย่างท่ี 3 : กรณีมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ยังไม่ได้รับการรับรอง และต่ออายุการรับรอง 

   ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M  มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแลทั้งหมด        

5 สาขา ประกอบไปด้วย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้ว จ านวน           

3 แห่ง (m1  m2  m3 ) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ต่ออายุ จ านวน 1 แห่ง (m4 ) และส านักงาน

สรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฯ จ านวน 1 แห่ง (m5 ) ดังนั้น ส านักงานสรรพสามิต

พื้นที่ M ต้องด าเนินการดังนี้ 

1. ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 ) เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

(หากไม่ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 ) ต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565          

การประเมินรอบ 6 เดือนหลังค่าคะแนน =0)  

2. พิจารณาส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 )  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 

    การพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง  

    (จะพิจารณาเฉพาะส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ  ไม่รวม

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่ต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ) 

    เงื่อนไขที่ 1 

            ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 ) เข้าร่วม 

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2565 จะได้ค่าคะแนน = 4 

    หากส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5) ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

จะได้ค่าคะแนน = 5 แต่หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2565  จะได้ค่าคะแนน = 4 

    เงื่อนไขที่ 2 

   ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ M พิจารณาแล้วไม่ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 )             

เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2565 จะได้ค่าคะแนน = 4                      

และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m5 ) ต้องจัดท าเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และตามคู่มือเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
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ศูนย์ราชการสะดวก เกณฑ์ที่ 1 ด้านกายภาพ เกณฑ์ที่ 2 ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ที่ 3 ด้านผลลัพธ์ และ

จัดส่งให ้          กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อพิจารณาค่าคะแนนต่อไป  

      การพิจารณารอบ 12 เดือน    

กรณีที่ 1 : ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 และ m5 ) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ          

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 

                สูตรการค านวณ                      Z = (C/D) x 100  

                จะได้                            Z  (%) = (5/5) x 100 

                         = 100                           => ระดับคะแนนที่ 5  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  M = 5       

กรณีที่ 2 :  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ( m4  ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน แต่ส านักงานสรรพสามิต

พื้นที่สาขา (m5) ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้        

                สูตรการค านวณ                        Z = (C/D) x 100  

                จะได้                              Z  (%) = (4/5) x 100 

                          = 80                            => ระดับคะแนนที่ 4  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  x = 4       

กรณีที่ 3 :  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา (m4 และ m5 ) ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ

ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้       

                   

               สูตรการค านวณ                        Z = (C/D) x 100  

               จะได้                              Z  (%) = (3/5) x 100 

                = 60                            => ระดับคะแนนที่ 3  

      ดังนั้น การประเมินรอบ 12 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  M = 3       

ตัวอย่างท่ี 4 : กรณีมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่ได้รับการรับรองครบทุกสาขาแล้ว จะได้คะแนนตาม
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5  
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1.4 การประเมินรอบ 12 เดือน กรณี พื้นที่ที่ไม่มีสาขาในการก ากับดูแล 
         โดยผลการด าเนินงานและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการดังนี้  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได ้

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ (ระบุระดับคะแนน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

                   โดยผลการด าเนินงานและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนนิการดังนี้  

ระดับ กิจกรรมด าเนินงาน ค่าคะแนน 
1 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
1 

2 ส านักงานสรรพสามิตภาคประเมินให้คะแนนการจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ของ 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ                    
ศูนย์ราชการสะดวก 

2 

3 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ          
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 แต่ไม่ผ่านการคัดกรองเอกสาร
เบื้องต้น 

3 

4 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ          
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น          
แต่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

4 

5 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ          
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

5 

          หมายเหตุ :  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไม่มีสาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ และยังไม่
หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ  จะได้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 
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หลักเกณฑ์และค าอธิบายเพิ่มเติม 
นิยาม 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา หมายถึง ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ไม่มีส านักงาน
สรรพสามิตพื้นทีส่าขาในก ากับดูแล/ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  
 
หลักเกณฑ์ 

1. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่เข้าร่วมการประเมินประจ าปี พ.ศ. 2565 ต้องเป็นหน่วยงาน 
ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มาก่อน หรือเป็นหน่วยงานที่
อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หมดอายุ ซึ่งหน่วยงานนั้นจะต้อง
เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้ 

1.1 กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ ไม่มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล  
แบ่งได้ 6 กรณี ดังนี้ 

(1) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  

1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 
2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 
3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 
4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 

ทั้งนี้ การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการใน
ประเด็นที่ 4  การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส าหรับ
การประเมินรอบ 6 เดือนแรก การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และกาประเมินรอบ 12 เดือนให้ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

(2) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ  
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หมดอายุ ในปี พ.ศ. 2565  มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ต้องเข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  

1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 
2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 
3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก 
4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 
5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 
6) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 
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ทั้งนี้ การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ        
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และการประเมินรอบ 12 เดือน ให้ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ทั้ง 6 แห่ง ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

(3) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ               
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ  มีจ านวน 14 แห่ง 
ประกอบด้วย  

 
(3.1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์

ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2563  

จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 1 

2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 

3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 

4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 

5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 

6) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 

7) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 

8) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 

    (ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เมื่อปี พ.ศ. 2560) 

9) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 

(3.2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ีได้รับการ

รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์

ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564  

จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1        
    (ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เมื่อปี พ.ศ. 2561) 
2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 
3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี 
4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 
5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล 

 
 
 
 
 
 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้ง 14 แห่ง ตามตารางข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
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(3.1) รักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐาน          
การใหบ้ริการของกรมสรรพสามิต 

(3.2) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ              
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  

(3.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(3.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และการประเมินรอบ 12 เดือนส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ ทั้ง 14 แห่ง จะได้คะแนนประเมินที่ระดับ 5  

 
(4) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เป็นอาคารส านักงานของกรมสรรพสามิตที่ มี          

ความพร้อม ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 
2565 ทุกส านักงาน 

(4.1) ทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 

(4.2) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และการประเมินรอบ 12 เดือน                   
ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

1.2 กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล  
แบ่งได้ 6 กรณี ดังนี้ 

(1) กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล  
ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกแห่ง และไม่มีส านักงาน          
ทีห่มดอายุการรับรองมาตรฐานฯจ านวน 23 แห่ง ประกอบด้วย  
 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1   

จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 

(2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2   

จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 

(2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 
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หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3   

จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 

(2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 

(3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 

(4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ 

(5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4   

จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 

(2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น 

(3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวล าภู 

(4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย 

(5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 

(6) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5   

จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

  (1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 

(2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 6   

จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 

  (1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 7   

จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี 

(2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8   

จ านวน 0 แห่ง ได้แก่ 

- 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 9   

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส 

(2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา 

(3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 

 
 



 
 

91 
 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ที่ยัง
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขา จ านวน 23 แห่ง  
ตามตารางข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  

 
(1.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

ในก ากับดูแล สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี          
พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 แห่ง   

 
(1.2) ในกรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล มีความพร้อมในการเข้า

ร่วมการรับรองมาตรฐานฯ มากกว่า 1 แห่ง ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สามารถส่งเพิ่มเติมได้  
ทั้งนี้ ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่

สาขา ที่เป็นอาคารส านักงานของกรมสรรพสามิตที่มีความพร้อม สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทุกส านักงาน 

 
(1.3) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และการประเมินรอบ 12 เดือน ให้
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวอย่าง   
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีษะเกษ มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล            

จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีษะเกษ สาขาเมืองศรีษะเกษ สาขากันทรลักษ์ 
สาขาอุทุมพรพิสัย และสาขาขุขันธ์ โดยมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีษะเกษ สาขาเมืองศรีษะเกษ            
ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2564 แล้ว   

ดังนั้น ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีษะเกษ ควรพิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่ศรีษะเกษ สาขากันทรลักษ์ และ/หรือ สาขาอุทุมพรพิสัย และ/หรือสาขาขุขันธ์ สมัครเข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ศรีษะเกษ ในรอบ 6 เดือนแรก รอบ 6 เดือนหลัง และรอบ 12 เดือนให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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(2) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขาแล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรอง
มาตรฐานฯ มีจ านวน 18 แห่ง ได้แก่ 

1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 
2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 
3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด 
4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 
5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อ านาจเจริญ 
6) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม  
7) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 
8) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 
9) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ก าแพงเพชร 
10) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก 
11) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 
12) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย 
13) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 
14) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าพูน 
15) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 
16) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบ่ี 
17) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง 
18) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้ง 18 แห่งข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
(2.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับ

ดูแล ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการ
ให้บริการของกรมสรรพสามิต 

(2.2) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณา
การในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่  

(2.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(2.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้ง 18 แห่ง  
จะได้คะแนนประเมินที่ระดับ 5  

(2.2.3) การประเมินรอบ 12 เดือน  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้ง 18 แห่ง  
จะได้คะแนนประเมินที่ระดับ 5  
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ตัวอย่าง  
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับ

ดูแลประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร และสาขาค าชะอี  โดยมี
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  ปี พ.ศ. 2563  และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร สาขาค าชะอี ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2565 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ต้องแจ้งให้ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ทั้ง 2 แห่ง ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต  โดยการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จะต้องด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4           
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่   ในส่วนของ            
การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และรอบ 12 เดือน  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร จะได้คะแนนประเมิน
ที่ระดับ 5  

 
(3) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขาแล้ว และมีส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขาที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ มีจ านวน 15 แห่ง ได้แก่ 

1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว 
2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 
3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 
4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 
5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 
6) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 
7) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าปาง 
8) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา 
9) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร 
10) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 
11) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 
12) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 
13) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 
14) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี  
15) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้ง 15 แห่งข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
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(3.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 

ในก ากับดูแล ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สมัครเข้าร่วม 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565   

 
(3.2) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับ

ดูแล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว และยังไม่หมดอายุ
การรับรองมาตรฐานฯ ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และ
มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

 
(3.3) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้ นที่ 
ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และการประเมินรอบ 12 เดือน                   
ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตัวอย่าง 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล 

จ านวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง และสาขากันตัง ซึ่งส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ในปี พ.ศ. 2562 และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขากันตัง ได้รับการรับรองมาตรฐาน           
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2563  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2565 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ต้องส่งส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 พร้อมแจ้งให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง ด าเนินการรักษา
มาตรฐาน             การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรม
สรรพสามิต 

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 
ในรอบ 6 เดือนแรก รอบ 6 เดือนหลัง และรอบ 12 เดือนให้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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(4) กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล 
ประกอบด้วย 

- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ  
- ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 

มีจ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 
2) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 
3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ ์
4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 
5) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 
6) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา 
7) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ทั้ง 7 แห่งข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 
(4.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ยัง

ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ อย่างน้อย 1 แห่ง และ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่หมดอายุการรับรอง
มาตรฐานฯ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

 
(4.2) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับ

ดูแล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว และยังไม่หมดอายุ
การรับรองมาตรฐานฯ ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐาน
การให้บริการของ กรมสรรพสามิต 

 
(4.3) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และการประเมินรอบ 12 เดือน ให้
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตัวอย่าง  
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับ

ดูแล จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี   สาขา
พุนพิน สาขาเกาะสมุย และสาขาเ วียงสระ โดยมีส านักงานสรรพสามิตพื้ นที่ สุ ราษฎร์ ธานี                             
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สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 
พ.ศ. 2562 และส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน และสาขาเกาะสมุย ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2564  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2565 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ต้องส่งส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา จ านวน 2 แห่ง เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นทีสุ่ราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี (ต่ออายุ
การรับรองมาตรฐาน) และ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ ที่ยังไม่ได้รับ    
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่           
สุราษฎร์ธานี ในรอบ 6 เดือนแรก รอบ 6 เดือนหลัง ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาจากการด าเนินการของ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ และรอบ 12 เดือน โดยพิจารณาจากการด าเนินการ
ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี  สาขาพุนพิน สาขาเกาะสมุย และสาขาเวียงสระ 
 

(5) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล  
ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และไม่ใช่อาคารส านักงานของ
กรมสรรพสามิต และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เหลือเพียง 1 แห่ง  

 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่ต้องส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานั้น เข้าร่วม          

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 แต่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 
(5.1) จัดท าหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ไม่สามารถเข้า

ร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้ง
ระบุช่วงเวลาที่การก่อสร้างอาคารส านักงานเสร็จสมบูรณ์  

 
(5.2) กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2566 

 
(5.3) จัดส่งเอกสารตามข้อ (5.1) และ (5.2) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายใน

เดือนมีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน 
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(5.4) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณา

การในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิต
พื้นที่  

(5.4.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565   

(5.4.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับ
คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 จะพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน ในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่ง
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ จะได้คะแนนประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 3 – 4  ทั้งนี้ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขาจะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการ
ปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค  
 

(6) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแล 
เป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 และไม่ใช่อาคารของกรมสรรพสามิต  

 
(6.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเข้า

ร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 
(6.2) กรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา เข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน                

การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565  ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : 
กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง และ 
การประเมินรอบ 12 เดือน ทั้งนี้ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การ
ประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และ
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค  

 
(6.3) กรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ไม่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการ

ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ต้องด าเนินการ ดังนี้  
(6.3.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาให้

ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของ        
กรมสรรพสามิต 
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(6.3.2) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่การด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนา
องค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที ่ 

(6.3.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(6.3.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ร่วมกับคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 จะพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน ในรอบ 6 เดือนหลัง  
ซึ่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที่จะได้คะแนนประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 3 – 4 ทั้งนี้ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขา จะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการ
ปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค โดยส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

A) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาจัดท าหนังสือชี้แจง
เหตุผลที่ไม่สามารถเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี          
พ.ศ. 2565  

B) ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาด าเนินการกรอก
ข้อมูลรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ               
ศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2566 

C)  ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ รวบรวมเอกสาร           
ตาม         ข้อ A) และ B) และมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาผล
การด าเนินการ/ค่าคะแนน 

(6.3.2.3) การประเมินรอบ 12 เดือน ให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

2. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ไม่ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2565 และยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต และ
จะต้องเข้าร่วมในปีถัดไป 

 
3. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ              

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว ให้ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
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4. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

(GECC) หมดอายุ ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทันท ี
 

5. คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของ 
กรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา โดยตรวจประเมินตาม “คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ” 

6. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 (ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2561 จ านวน 12 แห่ง) มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

 
ปี พ.ศ. ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

GECC 

ภายใต้การก ากับดูแล 
ของส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 
ส านักงานสรรพสามิต รวม 

2560 10 พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 1 

2561 

2 พื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี 1 
3 พื้นที่อ านาจเจริญ สาขาเมืองอ านาจเจริญ 1 
4 พื้นที่นครพนม 1 

5 

พื้นที่ล าพูน สาขาเมืองล าพูน 

4 
พื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 
พื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย 
พื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ 

6 พื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ 1 
7 พื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 1 
9 พื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง 1 
10 พื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 1 

รวม 12 
 
 

7. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกปี พ.ศ. 
2562 (ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 28 แห่ง) มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 



 
 

100 
 

ระดับก้าวหน้า จ านวน 2 แห่ง 
 
 

 
 

ระดับพื้นฐาน จ านวน 26 แห่ง 
ส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2562 
รวม 

1 พื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2  

 พื้นที่ปทุมธานี 2 

พื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี 

3 

2 พื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 

พื้นที่นครนายก 

2 

3 พื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด 

พื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ 

2 

4 พื้นที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร 

พื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม 

2 

5 พื้นที่ล าปาง สาขาเมืองล าปาง  

 พื้นที่น่าน สาขาเมืองน่าน 5 

 พื้นที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา 

พื้นที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ 

พื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน 

 

6 พื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก 1 

7 พื้นที่สมุทรสาคร 

พื้นที่เพชรบุรี สาขาชะอ า 

พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

3 

ส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

รวม 

5 พื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ าปาด 1 

6 พื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 1 

รวม 2 
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ส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2562 
รวม 

8 พื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี 

พื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร 

พื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า 

พื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 

พื้นที่ภูเก็ต 

5 

9 พื้นที่ตรัง สาขาเมืองตรัง 

พื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี 

2 

10 พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 1 

รวม 26 

 
8. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกปี พ.ศ. 

2563 (ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 73 แห่ง) มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ระดับก้าวหน้า จ านวน 7 แห่ง 

 
 

ส านักงาน

สรรพสามิตภาคที่ 

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

รวม 

3 พื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ 1 

4 พื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย 1 

5 
พื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง 

พื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด 
2 

8 
พื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบ่ี 

พื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน 
2 

10 พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 1 

รวม 7 
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ระดับพื้นฐาน จ านวน 66 แห่ง 

ภาคที่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา รวม 

1 สสพ. พื้นที่ปทุมธานี 1 สสพ. สระบุรี สาขาเมืองสระบุรี สสพ. พื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 3 

2 สสพ. พื้นที่ชลบุรี 2 

สสพ. พื้นที่สมุทรปราการ 1 

สสพ.พื้นที่สมุทรปราการ 2 

 

สสพ. พื้นที่ตราด สาขาเมืองตราด 4 

3 สสพ. พื้นที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ 

สสพ.พื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 

สสพ. พื้นที่อุบลราชธานี สาขาวารินช าราบ 

สสพ.พื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 

สสพ.พื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ 

สสพ.พื้นที่อ านาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา 

สสพ.พื้นที่นครราชสีมา สาขาเมืองนครราชสีมา 

สสพ.พื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 

สสพ.พื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย 

สสพ.พื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี 

สสพ. พื้นที่นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 

สสพ.พื้นที่ยโสธร สาขามหาชนะชัย 

สสพ.พื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร 

สสพ.พื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท 

สสพ.พื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ 

15 

4 สสพ.พื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย 

สสพ.พื้นที่ขอนแก่น สาขาเมืองขอนแก่น 

สสพ.พื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ าพอง 

สสพ.พื้นที่บึงกาฬ 

สสพ.พื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์ 

สสพ.พื้นที่หนองบัวล าภู สาขาเมืองหนองบัวล าภู 

สสพ.มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร 

สสพ.พื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ 

สสพ.พื้นที่เลย สาขาเมืองเลย         

สสพ.พื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี 

สสพ.พื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 

สสพ.พื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม 

สสพ.พื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส 

13 
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ระดับพื้นฐาน จ านวน 66 แห่ง 

ภาคที่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา รวม 

5 สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง 

สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด 

สสพ.พื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย 

สสพ.พื้นที่ล าปาง สาขาสบปราบ 

สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย 

สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง 

สสพ.พื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 

 

สสพ.พื้นที่พะเยา สาขาปง 

สสพ.พื้นที่น่าน สาขาเวียงสา 

สสพ.พื้นที่ล าพูน สาขาบ้านโฮ่ง 

 

10 

6 สสพ.พื้นที่สุโขทัย สาขาสวรรคโลก 

สสพ.พื้นที่สุโขทัย สาขาเมืองสุโขทัย 

สสพ.พื้นที่ก าแพงเพชร สาขาเมืองก าแพงเพชร 

สสพ.พื้นที่พิจิตร สาขาเมืองพิจิตร 

สสพ.พื้นทีพ่ิษณุโลก สาขาวังทอง 

สสพ. พื้นที่อุทัยธานี สาขาบ้านไร ่

สสพ.พื้นที่อุทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี 

 

สสพ. พื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว 

สสพ.พื้นที่ตาก สาขาเมืองตาก 

สสพ.พื้นที่ตาก สาขาแม่สอด 

 

10 

7 สสพ.พื้นที่สมุทรสงคราม 

สสพ.พื้นที่นครปฐม 1 

สสพ. พื้นที่ เพชรบุรี สาขาเมืองเพชรบุรี 

สสพ.พื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพรรณบุรี  

สสพ.พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน 

สสพ.พื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมือง

กาญจนบุรี 

สสพ.พื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง 

7 

8 สสพ.พื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ 

สสพ.พื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน 

สสพ.พื้นที่นครศรธีรรมราช สาขาเมือง

นครศรธีรรมราช 

สสพ.พื้นที่ระนอง สาขาเมืองระนอง 4 

9 สสพ.พื้นที่ยะลา สาขาเมืองยะลา 

สสพ.พื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส 

สสพ.พื้นที่สงขลา สาขาเมืองสงขลา 

สสพ. พื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด 

สสพ.พื้นที่ตรัง สาขากันตัง 

 

5 

10 สสพ.พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 (ต่ออายุ) สสพ. พื้นที่กรุงเทพมหานคร 5  2 
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9. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกปี พ.ศ. 2564 (ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการ
สะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 73 แห่ง) มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ระดับก้าวหน้า (สีเงิน) จ านวน 3 ศูนย์ ได้แก่ 

 

 

 

 

ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) จ านวน 55 ศูนย์ ได้แก่ 

ภาคที่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

1 สสพ.พื้นที่สิงห์บุรี สสพ.พื้นที่ชัยนาท สาขาเมืองชัยนาท สสพ.พื้นที่สระบุรี สาขาแก่งคอย 

(7  ศูนย์) สสพ.พื้นที่อ่างทอง สสพ.พื้นที่สระบุรี สาขาหนองแค สสพ.พื้นที่นนทบุรี สาขาบางใหญ่ 

 สสพ.พื้นที่ลพบุรี  สาขาชัยบาดาล   

2 สสพ.พื้นที่จันทบุรี สาขาเมืองจันทบุรี สสพ.พื้นที่ชลบุรี 1 สสพ.พื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 

(7  ศูนย์) สสพ.พื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง สสพ.พื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม สสพ.พื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ าร้อน 

 สสพ.พื้นที่ฉะเชิงเทรา สาขาเมือง   

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา รวม 

2 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาเมือง 1 

5 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว 1 

10 ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 1 
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ภาคที่ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

3 สสพ.พื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม สสพ.พื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ สสพ.พื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง 

(8  ศูนย์) สสพ.พื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ สสพ.พื้นที่ยโสธร สาขาไทยเจริญ สสพ.พื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ 

  สสพ.พื้นที่อุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร สสพ.พื้นที่อ านาจเจริญ สาขาเมืองอ านาจเจริญ 

4 สสพ.พื้นที่เลย สาขาด่านซ้าย สสพ.พื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ สสพ.พื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม 

(8  ศูนย์) สสพ.พื้นที่มุกดาหาร สาขาค าชะอี สสพ.พื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ สสพ.พื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคาม 

 สสพ.พื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี    สสพ.พื้นที่หนองคาย สาขาศรีเชียงใหม่  

5 สสพ.พื้นที่แพร่ สาขาเด่นชัย สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ สสพ.พื้นที่เชียงราย สาขาเชียงของ 

(7  ศูนย์) สสพ.พื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ สสพ.พื้นที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย สสพ.พื้นที่ล าพูน สาขาเมืองล าพูน 

 สสพ.พื้นที่ล าปาง สาขาเเจ้ห่ม   

6  สสพ.พื้นที่พิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ สสพ.พื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก 

(7  ศูนย์) สสพ.พื้นที่พิจิตร สาขาบางมูลนาก สสพ.พื้นที่ก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง สสพ.พื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ 

   สสพ.พื้นที่สุโขทัย สาขาศรีส าโรง  สสพ.พื้นที่เพชรบูรณ์ สาขาบึงสามพัน 

7   (3 ศูนย์) สสพ.พื้นที่ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง สสพ.พื้นที่ราชบุรี สาขาเมือง สสพ.พื้นที่ราชบุรี สาขาจอมบึง 

8 สสพ.พื้นที่ระนอง สาขากระบุรี สสพ.พื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย สสพ.พื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม 

(5  ศูนย์) สสพ.พื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา สสพ.พื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน  

9 

(3  ศูนย์) 

สสพ.พื้นที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง สสพ.พื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ สสพ.พื้นที่สตูล 
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10.  รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา ที่ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน               

การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้อ้างถึง 
หนังสือที่กรมสรรพสามิตส่งรายชื่อการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 แก่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

11. รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น และ
ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์            
การประเมินฯ ให้อ้างถึง หนังสือที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัด
กรองเอกสารเบื้องต้น และรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 

ผู้ก ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 531112 

ผู้ประสานงาน 

1. นางสาวกัลยารัตน์ มิณฑสูตร นักวิชาการสรรพสามิต 531107 

2. นางสาวพิมลมาลย์ เอ่ียมโอภาส นักวิชาการสรรพสามิต 531109 

3. นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝ่ัง นักวิชาการสรรพสามิต 531110 

4. นายปริญญา ผลเพิ่ม นักวิชาการสรรพสามิต 531004 
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เอกสารแนบ 
 
ส านักงานสรรพสามิตภาค 

1. แบบฟอร์มท่ี 4 - 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
2. แบบฟอร์มท่ี 4 - 2 (ภ) แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(Action Plan) 
3. แบบฟอร์ม 4-3 (ภ) รายละเอียดการเข้าตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน

มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 
4. แบบฟอร์ม 4-4 (ภ)  แบบการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

2565 
 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

1. แบบฟอร์มที่  4 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน  
                                   (Self – Assessment Report)    
2. แบบฟอร์มท่ี 4 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการด าเนนิการของศูนย์ราชการสะดวก 

(Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
 
 

 


