


๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

    ๔.๒ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

ด้านที่ ๒ การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๑. ชื่องานตามภารกิจการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าทีด่้านการออกตรวจสืบสวนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย

ภาษีสรรพสามติ 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการด าเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ 
๒ 
๓ 
 

๔ 
 
 

๕ 

ค้นโดยไม่มีหมายค้น 
ท าบันทึกการจับกุมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการละเว้นไม่จับกุม
ด าเนินคดี 
ไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยไม่น าตัวผู้ถูกจับกุมไปยังที่
ท าการของพนักงานสอบสวนทันที 
ไม่น าส่งคดีให้ผู้มีอ านาจเปรียบเทียบคดีใน
ท้องที่ที่รับผิดชอบท าการเปรียบเทียบคดี 

 ๔.. 
๔ 
๙. 

 
         ๔.. 

 
 

๒ 

     ๑. กรมสรรพสามิต ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิต 
(นายลวรณ แสงสนิท)  ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการด าเนินแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีการรายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน ไตรมาส
ที่  ๑  และ ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตรับทราบผลการด าเนินการ 
ในไตรมาสที่  ๑ เมื่ อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕  
และไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว 
     ๒. กรมสรรพสามิต ให้ความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิต (นายลวรณ  
แสงสนิท)  ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีการด าเนินโครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีการรายงาน
ผลการด าเนินการไตรมาสที่  ๑ และ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
รับทราบผลการด าเนินการในไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๕ 
 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420067.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420067.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420067.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420070.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420070.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420070.pdf


-๒- 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

ด้านที่ ๒ การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๑. ชื่องานตามภารกิจการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าทีด่้านการออกตรวจสืบสวนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย

ภาษีสรรพสามติ 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการด าเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

    
 

      ๓. กรมสรรพสามิต ให้ความเห็นชอบแผนงาน/
โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอธิบดีกรมสรรพสามิต (นายลวรณ แสง
สนิท)  ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดยมีการด าเนินโครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มกีารรายงานผล 
การด าเนินการไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รองอธิบดีกรมสรรพสามิตรับทราบผล 
การด าเนินการในไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๖๕ และไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
      ๔. การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย 
และความรับผิดทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
ส่วนบริหารงานฝึกอบรมรายงานว่าผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบที่ ๒ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ดังนี้ 
          (๑) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้
เกี่ยวกับวินัยและคุณธรรม จริยธรรมส าหรับบุคลากร 
กรมสรรพสามิต”  จ านวน ๒ รุ่น ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ Application Zoom  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว ดังนี้   
               - รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรม จ านวน ๖๐ คน  
               - รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรม จ านวน ๕๙ คน  
 

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420070.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420070.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420070.pdf
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndiw/~edisp/uatucm420070.pdf


-๓- 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

ด้านที่ ๒ การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๑. ชื่องานตามภารกิจการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าทีด่้านการออกตรวจสืบสวนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย

ภาษีสรรพสามติ 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการด าเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

    
 

        (๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom 
Cloud Meetings เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้เข้า
อบรม จ านวน ๑๐๙ คน ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
     ๕. มาตรการป้องกันการขัดกนัระหว่าผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน 
และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มีหนังสือ ที่ กค ๐๖๑๘/ว ๓๖๐ เรื่อง 
แจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวม 
และการรับสินบนและมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ ลงวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ ้ง ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ทราบ เพ่ือให้ถือปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกัน
ก า ร ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น กั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  
     ๖. กรมสรรพสามิต มีช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤตมิิชอบ ผ่านชองทางการรับเรื่องรอง
เรียน จ านวน ๑๐ ช่องทาง ดังนี้ 
         - ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.excise.go.th หั ว ข้ อ 
“ช่องทางรับเรื่องรองเรียนกรมสรรพสามิต” 
         - ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการประชาชน 
กรมสรรพสามิต ชั้น ๕ ๑๔๘๘ ถนนนครไชยศรี  
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 



-๔- 

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบท่ี ๒ ผลการด าเนินการความเสี่ยงการทุจริต 

ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

ด้านที่ ๒ การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๑. ชื่องานตามภารกิจการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าทีด่้านการออกตรวจสืบสวนและปราบปรามการกระท าผดิกฎหมาย

ภาษีสรรพสามติ 

ที ่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความเสี่ยง 

การทุจริต 
ผลการด าเนินการ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

    
          - ตู้ ปณ. ๑๐ ไปรษณีย์ดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ 
(เจ้าหน้าที่ไขตู้ทุกวันจันทร์) 
          - หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป โดยส่งมาที่ 
กรมสรรพสามิต 
          - โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกรมสรรพสามิต 
          - ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน 
และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ  
          - สายด่วน ๑๗๑๓ (ในวันและเวลาราชการ)  
          - สายตรง ๐ ๒๖๖๘ ๖๖๑๘ (ในวันและเวลา
ราชการ) 
          - ไ ป ร ษ ณี ย์ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์  ( E – mail) 
Excise_hotline@excise.go.th 
            - ตู้รับฟังความคิดเห็นและร้องเรียน ติดตั้งที่ 
กรมสรรพสามิต ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่และสาขาทั่วประเทศ 
 

 

หมายเหต ุไดเ้ผยแพรล่งบนเว็บไซต ์
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndu4/~edisp/uatucm458559.pdf 
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