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ภาคผนวก  
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ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (เฉพาะผลการประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับกรม) 

2 รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เครื่องมือท่ี 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) 

3 รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เครื่องมือท่ี 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

4 รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เครื่องมือที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

หน้า 1 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการด าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมิน 
ที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ 
สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานภาครัฐ   
ซึ่งการประเมิน ITA ได้ก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลตามหลักการทางวิชาการ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุข
ภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
หรือแบบวัด IIT  เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง
ความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ผ่านการตอบแบบวัด IIT ใน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่  ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ  ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ  ตัวช้ีวัด 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) หรือแบบวัด EIT  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริหารหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านการตอบแบบวัด EIT  
ใน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดคุณภาพการด าเนินงาน  ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร  และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการท างาน 

ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ใน 2 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส)  และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

ส าหรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ได้ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)  โดยรายละเอียดของการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เช่ือมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีท่ีผ่านมา เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการประเมินมีการพัฒนาการด าเนินงานตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถส่งผลต่อผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานและสามารถเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการปรับเปลี่ยนที่ส าคัญบางประการ ได้แก่ 

1. การปรับกลไกด าเนินการประเมิน  ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลและประเมินผลหลัก โดยก ากับติดตาม
และให้ค าแนะน าร่วมกับหน่วยงานก ากับติดตามการประเมิน ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท.  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

2. การปรับระยะเวลาในบางขั้นตอน  การเพิ่มระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐและประชาชน
ผู้รับบริการจากภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น 

3. การปรับประเด็นการประเมินในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) บางข้อ  ความร่วมมือระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. ในการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ 
(No Gift Policy) และปรับองค์ประกอบของการตรวจประเมินในบางข้อให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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หน้า 2 

1. ภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของกรมสรรพสามิต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กรมสรรพสามิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยมผีลคะแนนอยู่ท่ี 92.93 คะแนน 

 

- ผลคะแนน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 92.93  คะแนน 

- ระดับผลการประเมิน (Rating Score) 
A 

(ช่วงคะแนน 85 – 94.99) 

- อันดับผลคะแนนของกรมสรรพสามิต เมื่อเทียบกับส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ที่เข้ารับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 146 หน่วยงาน 

55 

- อันดับผลคะแนนของกรมสรรพสามิต เมื่อเทียบกับส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ในสังกัดกระทรวงการคลังที่เข้ารับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 9 หน่วยงาน 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมผลคะแนน ITA ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
พ.ศ. 2564 แล้ว กรมสรรพสามิตมีผลคะแนนลดลง เท่ากับ 0.13 คะแนน  
 

ผลคะแนน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ 

คะแนน 
ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบผลคะแนน ITA 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2565 92.93 
- 0.13 ลดลง  

พ.ศ. 2564 93.06 
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2. ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น สามารถจ าแนกข้อมูลตามเคร่ืองมือการประเมินได้ ดังนี้ 
2.1 เคร่ืองมือที่ 1  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT)   
** เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง ผ่านระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. ** 

 

วัตถุประสงค์   
เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานของตนเอง 

 

ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ดังนี ้
ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที ่
ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3  การใช้อ านาจ  
ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

(1) ผู้ตอบแบบวัด IIT   
คือ บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตัวเอง ผ่านระบบ ITAS 

ของส านักงาน ป.ป.ช. รวมจ านวน 527 คน 
 

(2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวดั IIT  
(2.1) เพศ   

เพศ ชาย หญิง อื่น ๆ 

จ านวน (คน) 160 366 1 
 

(2.2) อายุ 

จ านวน 
(คน) 

ช่วงอาย ุ

ต่ ากวา่ 20 ป ี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ป ี

ชาย - 21 45 40 53 1 

หญิง - 63 114 135 54 - 

อื่น ๆ - - 1 - - - 
 

(2.3) ระดับการศึกษา  

จ านวน 
(คน) 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า 

มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

อนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตร ี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

อื่น ๆ 

ชาย - 6 10 94 50 - 

หญิง - 7 27 200 132 - 

อื่น ๆ - - - - - - 
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(3) ภาพรวมการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด IIT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเปรียบเทียบ
ผลคะแนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

กรมสรรพสามิตมีผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด IIT ผ่านระบบ ITAS ซึ่งเป็น
บุคลากรในสังกัด จ านวน 527 คน โดยมีผลคะแนนอยู่ท่ี 87.43 คะแนน (สูงกว่าคะแนนตามเกณฑ์เป้าหมาย 85 คะแนน)  

 

ตัวชี้วัดที ่
ผลคะแนน IIT 

ประจ าปีงบประมาณ 
ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบผลคะแนน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ภาพรวมผลคะแนนการตอบแบบวัด IIT 87.43 84.40 +3.03 สูงขึ้น 

1. การปฏิบัติหน้าที ่ 92.28 90.76 +1.52 สูงขึ้น 

2. การใช้งบประมาณ 83.96 79.92 +4.04 สูงขึ้น 

3. การใช้อ านาจ 88.70 86.33 +2.37 สูงขึ้น 

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 84.53 81.56 +2.97 สูงขึ้น 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.68 83.44 +4.24 สูงขึ้น 
 

(4) ผลคะแนนรายตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด IIT ผ่านระบบ ITAS  
(4.1) ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  

 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

92.28 90.76 +1.52 สูงขึ้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ i1 – -ข้อ i6 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ i1 บุคลากรในหนว่ยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
แก่ผู้มาติดตอ่ ตามประเดน็ดังตอ่ไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด/เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด) 

85.84 85.14 +0.70 สูงขึ้น 

ข้อ i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก 
เป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

85.17 83.07 +2.10 สูงขึ้น 

ข้อ i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
(มุ่งผลส าเร็จของงาน/ให้ความส าคัญกับงานมากกว่า 
ธุระส่วนตัว/พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง) 

87.26 85.17 +2.09 สูงขึ้น 
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ประเด็นการประเมิน 
ข้อ i1 – -ข้อ i6 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับ 
สิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  
(เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น) 

98.48 97.14 +1.34 สูงขึ้น 

หมายเหตุ ข้อ i4   เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

ข้อ i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กัน
ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่  
(เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
เช่น การลดราคาการรับความบันเทิง เป็นต้น) 

98.36 96.47 +1.89 สูงขึ้น 

ข้อ i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปนี้ 
แก่บุคลาภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
(เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ 
การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น) 

98.55 97.54 +1.01 สูงขึ้น 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

หน้า 6 

(4.2) ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 
 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

83.96 79.92 +4.04 สูงขึ้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ i7 – -ข้อ i12 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

66.91 60.02 +6.89 สูงขึ้น 

ข้อ i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ/เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้) 

86.47 - 

+2.96 สูงขึ้น 

ข้อ i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดย
ค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(คุ้มค่า/ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้) 

- 83.51 

ข้อ i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

93.33 90.08 +3.25 สูงขึ้น 

ข้อ i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ 
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

94.53 91.00 +3.53 สูงขึ้น 

ข้อ i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  
มากน้อยเพียงใด  
(โปร่งใส ตรวจสอบได้/เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง) 

87.88 84.86 +3.02 สูงขึ้น 

ข้อ i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(สอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียน) 

74.66 70.03 +4.63 สูงขึ้น 
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(4.3) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อ านาจ 
 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

83.96 79.92 +4.04 สูงขึ้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ i3 – -ข้อ i18 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป้นธรรม มากน้อยเพียงใด 

83.68 - 

+1.39 สูงขึ้น 
ข้อ i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

- 82.29 

ข้อ i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

82.66 - 

+2.75 สูงขึ้น 
ข้อ i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

- 79.91 

ข้อ i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

82.85 79.88 +2.97 สูงขึ้น 

ข้อ i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

94.09 91.21 +2.88 สูงขึ้น 

ข้อ i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ท าในสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

97.17 96.37 +0.80 สูงขึ้น 

ข้อ i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ/มีการซื้อขายต าแหน่ง/ 
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง) 

91.73 88.30 +3.43 สูงขึ้น 
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(4.4) ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

83.96 79.92 +4.04 สูงขึ้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ i19 – -ข้อ i24 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

95.61 93.26 +2.35 สูงขึ้น 

ข้อ i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก  
มากน้อยเพียงใด 

71.25 66.62 +4.63 สูงขึ้น 

ข้อ i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

84.92 81.27 +3.65 สูงขึ้น 

ข้อ i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

96.10 96.37 -0.27 ลดลง 

ข้อ i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

76.07 72.11 +3.96 สูงขึ้น 

ข้อ i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

83.20 79.74 +3.46 สูงขึ้น 
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(4.5) ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

87.68 83.44 +4.24 สูงขึ้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ i25 – -ข้อ i30 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคญั
กับการต่อต้านการทุจริตมากน้อยเพียงใด 

90.45 88.04 +2.41 สูงขึ้น 

ข้อ i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
หรือไม ่
(ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ/จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน) 

95.35 93.01 +2.34 สูงขึ้น 

ข้อ i27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไมไ่ด้รับ
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

88.43 77.95 +10.48 สูงขึ้น 

ข้อ i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
(เฝ้าระวังการทุจริต/ตรวจสอบการทุจริต/ลงโทษทางวินัย 
เมื่อมีการทุจริต) 

84.94 82.54 +2.40 สูงขึ้น 

ข้อ i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด 

84.61 81.68 +2.93 สูงขึ้น 

ข้อ i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
(สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก/สามารถ
ติดตามผลการร้องเรียนได้/มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา/มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง) 

82.27 77.43 +4.84 สูงขึ้น 
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(5) ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ITA  
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) กรมสรรพสามิต ได้มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ สูงสุด  ทั้งนี้ ควรพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร  
หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมช้ีแจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดท าในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก 
หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

- ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าท่ีควร  

หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O8: 
Q&A) เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มี  
การใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ, ข้อ O30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)  และ  

- ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ค านึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์สูงสุด  
หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี) พร้อมทั้ง ก ากับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O19: รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า 
และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี) 
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2.2 เคร่ืองมือที่ 2  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 

** เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง ผ่านระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช.  โดยผู้ตรวจประเมิน ITA 
อาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามท่ีหน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ** 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายนอกที่มีต่อหนว่ยงานท่ีประเมิน  

 

ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด  ดังนี ้
ตัวช้ีวัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงการท างาน 

 

(1) ผู้ตอบแบบวัด EIT  
คือ ผู้ขอรับบริการ/ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาขอรับบริการ 

หรือมาติดต่อตามภารกิจ ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคหรือส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ในการก ากับดูแล  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้ตอบแบบวัด EIT รวมจ านวน 1,363 คน แบ่งออกเป็น 
- ตอบแบบวัด EIT ด้วยตัวเอง ผ่านทางระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 961 คน  
- ตอบแบบวัด EIT จากการสอบถามโดยคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA จ านวน 402 คน 

 

(2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบวัด EIT 
(2.1) เพศ 

เพศ ชาย หญิง อื่น ๆ 

จ านวน (คน) 654 704 5 
 

(2.2) อายุ 

จ านวน 
(คน) 

ช่วงอาย ุ

ต่ ากวา่ 20 ป ี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี มากกว่า 60 ป ี

ชาย - 27 188 221 153 65 

หญิง 1 69 236 237 126 35 

อื่น ๆ - 3 2 - - - 
 

(2.3) ระดับการศึกษา  

จ านวน 
(คน) 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา
หรือต่ ากว่า 

มัธยมศึกษา 
หรือเทียบเท่า 

อนุปริญญา 
หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตร ี
หรือเทียบเท่า 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

อื่น ๆ 

ชาย 64 108 92 315 71 4 

หญิง 64 80 70 412 74 4 

อื่น ๆ - - - 4 - 1 
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(2.4) ติดต่อหน่วยงาน 

ผู้ติดต่อหน่วยงาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง อื่น ๆ 

บุคคลทั่วไป 392 331 2 

หน่วยงานของรัฐ 23 23 - 

องค์กรธุรกิจ 204 310 3 

อื่น ๆ 35 40 - 

 

(3) ภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด EIT ผ่านระบบ ITAS และเปรียบเทียบ 
ผลคะแนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

กรมสรรพสามิตมีผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด EIT ผ่านระบบ ITAS ซึ่งเป็น 
ผู้ขอรับบริการ/ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาขอรับบริการ  หรือมาติดต่อตามภารกิจ
จ านวน 1,363 คน โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ 89.00 คะแนน (สูงกว่าคะแนนตามเกณฑ์เป้าหมาย 85 คะแนน)  

 

ตัวชี้วัดที่ 
ผลคะแนน EIT 

ประจ าปีงบประมาณ 
ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบผลคะแนน 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ภาพรวมผลคะแนนการตอบแบบวัด EIT 89.00 92.45 -3.45 ลดลง 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 90.36 94.39 -4.03 ลดลง 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.26 92.17 -2.91 ลดลง 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 87.37 90.81 -3.44 ลดลง 
 

(4) ผลคะแนนรายตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด EIT ผ่านระบบ ITAS  
(4.1) ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  

 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

90.36 94.39 -4.03 ลดลง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ E1 – ข้อ E5 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด/เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด) 

87.72 92.58 -4.86 ลดลง 

ข้อ E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 

90.48 93.96 -3.48 ลดลง 
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ประเด็นการประเมิน 
ข้อ E1 – ข้อ E5 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบัง
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน  
มากน้อยเพียงใด 

85.43 - 

-8.15 ลดลง 
ข้อ E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดตอ่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล มากนอ้ยเพียงใด 

- 93.58 

ข้อ E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่ 
(เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้  
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น) 

99.66 99.62 +0.04 เพิ่มขึ้น 

ข้อ E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

88.54 92.20 -3.66 ลดลง 
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(4.2) ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

89.26 92.17 -2.91 ลดลง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ E6 – ข้อ E10 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
(เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน/มีช่องทางหลากหลาย) 

83.92 89.79 -5.87 ลดลง 

ข้อ E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน 
หรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  
มากน้อยเพียงใด 

83.70 88.25 -4.55 ลดลง 

ข้อ E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ 
หรือไม ่

97.21 96.16 +1.05 เพิ่มขึ้น 

ข้อ E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 

88.72 91.93 -3.21 ลดลง 

ข้อ E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ 

92.74 94.69 -1.95 ลดลง 
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(4.3) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน 
 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

87.37 90.81 -3.44 ลดลง 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ E11 – ข้อ E12 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

86.91 90.63 -3.72 ลดลง 

ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

87.08 90.74 -3.66 ลดลง 

ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่ 

98.53 97.63 +0.90 เพิ่มขึ้น 

ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

78.94 85.08 -6.14 ลดลง 

ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มาก
น้อยเพียงใด 

85.41 89.99 -4.58 ลดลง 
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(5) ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ITA  
เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) กรมสรรพสามิต ได้มีคะแนนการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน สูงสุด  ทั้งนี้ ควรพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน  ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา 
การด าเนินงานในตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ า โดยเฉพาะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- ประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) ผ่านการด าเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้ง 
หน่วยงานควรจัดท าและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O8: Q&A) โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น) 
ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ  

- ประเด็น การปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพด าเนินงานของ

หน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O12: รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป)ี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O42: มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน) และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT 
ข้อ O43: การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน) และ  

- ประเด็น การปรับปรุงคุณภาพและการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น  

หน่วยงานควรน าเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ( อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O12: รายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปี) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O42: มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน) และการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
(อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O43: การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ) รวมถึง 
สามารถสรุปจากรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O16: รายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ) นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึง 
การปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรน าไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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2.3 เคร่ืองมือที่  3  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 

** เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบ “มี” หรือ “ไม่มี” การเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผย
ข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ ผ่านระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. ** 

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ

หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้  
 

ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด  ดังนี ้
ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) 
ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการ

ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
 

(1) ภาพรวมผลคะแนนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานบนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต 
ตามแบบวัด OIT และเปรียบเทียบผลคะแนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

กรมสรรพสามิตมีผลคะแนนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานบนเว็บไซต์กรมสรรพสามิต
ตามแบบวัด OIT โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ 100 คะแนน (สูงกว่าคะแนนตามเกณฑ์เป้าหมาย 85 คะแนน)  

 

ตัวชี้วัดที่ 
ผลคะแนน OIT 

ประจ าปีงบประมาณ 
ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบผลคะแนน 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ภาพรวมผลคะแนนการตอบแบบวัด OIT 100 100 - - 

9. การเปิดเผยข้อมูล 100 100 - - 

9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  100 100 - - 

9.2 การบริหารงาน 100 100 - - 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 100 100 - - 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 100 - - 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 100 100 - - 

10. การป้องกันการทุจริต 100 100 - - 

10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 100 100 - - 

10.2 มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทุจริต 100 100 - - 
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(2) ผลคะแนนรายตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นการประเมินของแบบวัด OIT ผ่านระบบ ITAS  
(2.1) ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  

 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

100 100 - - 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ O1 – ข้อ O33 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดที่ 9.1  ข้อมูลพ้ืนฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6) 

O1 โครงสร้าง 100 100 - - 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 100 - - 

O3 อ านาจหน้าที่ 100 100 - - 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100 100 - - 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100 100 - - 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 100 100 - - 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7) 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 100 - - 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 – O9) 

O8 Q&A 100 100 - - 

O9 Social Network 100 100 - - 

ตัวชี้วัดที่ 9.2  การบริหารงาน 

แผนการด าเนินงาน (O10 – O12) 

O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 100 - - 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน  
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100 100 - - 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100 100 - - 

การปฏิบัติงาน (O13) 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100 100 - - 

การให้บริการ (O14 – O17) 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100 100 - - 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100 100 - - 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100 100 - - 

O17 E-Service 100 100 - - 
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ประเด็นการประเมิน 
ข้อ O1 – ข้อ O33 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (O18 – O20) 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 100 - - 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100 100 - - 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100 100 - - 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 – O24) 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 100 - - 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

100 100 - - 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 100 - - 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุประจ าปี 

100 100 - - 

ตัวชี้วัดที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 – O28)  

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 100 - - 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

100 100 - - 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 100 - - 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 

100 100 - - 

ตัวชี้วัดที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 – O31) 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

100 100 - - 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

100 100 - - 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

100 100 - - 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33) 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100 100 - - 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 100 - - 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

หน้า 20 

(2.2) ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  
 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

100 100 - - 
 

ประเด็นการประเมิน 
ข้อ O34 – ข้อ O43 

ผลคะแนน ผลต่าง 
(+/-) 

เปรียบเทียบ  
พ.ศ. 2565 และ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัดที่ 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร (O34 – O35) 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 100 100 - - 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100 100 - - 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 – O37) 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 100 100 - - 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 100 - - 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38) 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

100 100 - - 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O39 – O41) 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100 100 - - 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100 100 - - 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100 100 - - 

ตัวชี้วัดที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (O42 – O43) 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

100 100 - - 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100 100 - - 

 

(3) ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน ITA 
กรมสรรพสามิต ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 

Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เร่ือง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
(เฉพาะผลการประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับกรม) 
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ภาคผนวก 2 
รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เครื่องมือที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
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รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามเคร่ืองมือและตัวชี้วัด 
 

เคร่ืองมือท่ี 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสรรพสามิตมีผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด IIT ซ่ึงเป็น

บุคลากรในสังกัด จ านวน 527 คน โดยมีผลคะแนนอยู่ท่ี 87.43 คะแนน สามารถสรุปผลคะแนนจ าแนกตามตัวช้ีวัดได้ ดังนี ้
(1) ตัวช้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที ่   92.28  คะแนน 
(2) ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ   83.96  คะแนน 
(3) ตัวช้ีวัดที่ 3  การใช้อ านาจ    88.70  คะแนน 
(4) ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  84.53  คะแนน 
(5) ตัวช้ีวัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  87.68  คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

1 การปฏิบัติหน้าที ่ 92.28 ข้อ i1 – i6 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

85.84 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 2.66% 1.33% 30.17% 65.84% 86.50 

- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.85% 1.52% 33.21% 62.43% 85.18 
 

ข้อ i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับ 
ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

85.17 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- บุคลากรในหน่วยงานของทา่น 
ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อทั่ว ๆ ไป 
กับผู้มาตดิต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
เท่าเทยีมกัน มากน้อยเพียงใด 

2.66% 2.28% 32.26% 62.81% 85.17 
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ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 87.26 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- มุ่งผลส าเร็จของงาน 0.19% 0.95% 28.65% 70.21% 89.72 

- ให้ความส าคัญกบังานมากกว่าธุระสว่นตัว 1.52% 2.85% 33.78% 61.86% 85.43 

- พร้อมรับผิดชอบ 

หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
0.00% 3.04% 34.35% 62.62% 86.63 

 

ข้อ i4 บุคลกรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับ 
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

98.48 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- เงิน 1.33% 98.67% 98.67 

- ทรัพย์สิน 1.52% 98.48% 98.48 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงนิได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

1.71% 98.29% 98.29 

 

ข้อ i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มกีารรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

98.36 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- เงิน 1.33% 98.67% 98.67 

- ทรัพย์สิน 1.52% 98.48% 98.48 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงนิได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

2.09% 97.91% 97.91 

 

ข้อ i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 

98.55 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- เงิน 1.14% 98.86% 98.86 

- ทรัพย์สิน 1.14% 98.86% 98.86 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวก 
เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

2.09% 97.91% 97.91 
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หน้า 3 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

2 การใช้งบประมาณ 83.96 ข้อ i7 – i12 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหนว่ยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 66.91 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ท่านรู้เกีย่วกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อย
เพียงใด 

2.28% 26.00% 40.61% 31.12% 66.91 

 

ข้อ i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 86.47 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- คุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ไดร้ับ 0.95% 3.61% 32.64% 62.81% 85.87 

- เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

0.38% 2.47% 33.02% 64.14% 87.07 

 

ข้อ i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชนส์่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 93.33 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพอ้ง 
มากน้อยเพียงใด 

83.87% 12.90% 2.47% 0.76% 93.33 

 

ข้อ i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

94.53 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  
ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
มากน้อยเพียงใด 

86.34% 11.01% 2.47% 0.19% 94.53 
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หน้า 4 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

87.88 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 2.85% 2.28% 24.48% 70.40% 87.55 

- เอื้อประโยชน์ให้ผูป้ระกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง 

78.18% 13.28% 3.42% 5.12% 88.20 

 

ข้อ i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

74.66 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- สอบถาม 4.55% 12.52% 33.78% 49.15% 75.91 

- ทักท้วง 4.36% 13.66% 35.29% 46.68% 74.83 

- ร้องเรียน 7.02% 13.47% 32.45% 47.06% 73.24 
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หน้า 5 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

3 การใช้อ านาจ 88.70 ข้อ i13 – i18 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 83.68 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ท่านได้รบัมอบหมายงานจากบังคับบญัชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

1.14% 3.04% 39.85% 55.98% 83.68 

 

ข้อ i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 82.66 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ท่านได้รบัการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
จากผู้บังคับบญัชาอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 

0.57% 5.31% 40.04% 54.08% 82.66 

 

ข้อ i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

82.85 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม  
มากน้อยเพียงใด 

0.76% 4.93% 39.66% 54.65% 82.85 

 

ข้อ i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 94.09 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ท่านเคยถูกผู้บังคบับญัชา สั่งการใหท้ า
ธุระส่วนตัวของผู้บังคบับญัชา มากน้อย
เพียงใด 

84.82% 13.28% 1.14% 0.76% 94.09 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

หน้า 6 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด 

97.17 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ท่านเคยถูกผู้บังคบับญัชาสั่งการให้ท า 
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อ 
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 

93.17% 5.69% 0.57% 0.57% 97.17 

 

ข้อ i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 91.73 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 79.89% 15.18% 3.98% 0.95% 91.37 

- มีการซื้อขายต าแหน่ง 85.01% 12.14% 1.71% 1.14% 93.71 

- เอื้อประโยชน์ให้กลุม่หรือพวกพ้อง 77.04% 17.46% 4.17% 1.33% 90.11 
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หน้า 7 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 84.53 ข้อ i19 – i24 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

95.61 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 

88.05% 11.01% 0.57% 0.38% 95.61 

 

ข้อ i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน  
มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

71.25 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยส์ิน
ของราชการไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงาน
ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 

6.83% 12.33% 41.37% 39.47% 71.25 

 

ข้อ i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

84.92 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใชป้ฏบิัตงิาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

1.52% 3.98% 33.02% 61.48% 84.92 
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ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
อย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

96.10 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน า
ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ไดข้อ
อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

90.70% 7.59% 0.95% 0.76% 96.10 

 

ข้อ i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหนว่ยงานของท่าน เกี่ยวกับการใชท้รัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

76.07 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ท่านรูแ้นวปฏบิัตขิองหน่วยงานของท่าน 
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยส์ินของราชการ 
ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

1.52% 11.76% 44.02% 42.69% 76.07 

 

ข้อ i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

83.20 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานของท่าน มีการก ากบัดแูลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

2.09% 5.50% 33.40% 59.01% 83.20 
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ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.68 ข้อ i25 – i30 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตมากน้อยเพียงใด 90.45 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานของท่าน  
ให้ความส าคัญกบัการต่อต้านการทุจรติ 
มากน้อยเพียงใด 

0.76% 2.28% 22.01% 74.95% 90.45 

 

ข้อ i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 95.35 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธภิาพ 

95.64% 4.36% 95.64 

- จัดท าแผนงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 95.07% 4.93% 95.07 
 

ข้อ i27 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 88.43 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานของท่านมปีัญหาการทุจรติ 
ที่ยังไม่ได้รบัการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

72.11% 22.96% 2.85% 2.09% 88.43 

 

ข้อ i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 84.94 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เฝ้าระวังการทุจรติ 1.90% 4.93% 32.07% 61.10% 84.21 

- ตรวจสอบการทุจรติ 1.71% 5.31% 29.79% 63.19% 84.90 

- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจรติ 1.71% 4.93% 28.08% 65.28% 85.72 
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ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

84.61 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานของทา่น มีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย
เพียงใด 

0.95% 4.36% 34.91% 59.77% 84.61 

 

ข้อ i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึน้ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็น
ต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

82.27 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- สามารถร้องเรยีนและส่งหลักฐานไดอ้ย่าง
สะดวก 

1.33% 6.45% 33.40% 58.82% 83.33 

- สามารถตดิตามผลการร้องเรยีนได้ 1.52% 7.78% 34.16% 56.55% 82.00 

- มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่าง
ตรงไปตรงมา 

1.33% 5.50% 37.00% 56.17% 82.77 

- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ
ต่อตนเอง 

1.71% 8.54% 35.10% 54.65% 80.99 
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่มีต่อกรมสรรพสามิตของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
จากระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. 

 

1. ควบคุมการเบิกค่าล่วงเวลาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และการใช้รถราชการไปงานส่วนตัว 

2. ในการพิจารณาด ารงต าแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ และอ านวยการสูง ของคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของกรม 
ที่ผ่านมา อยากให้พิจารณาจากความเป็นอาวุโสเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้อาวุโสมีอายุราชการในการด ารงต าแหน่งนาน และ  
มีความรู้ความสามารถ ควรได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ที่ผ่านมาคนที่ได้รับการพิจารณามักจะเป็นข้าราชการในกรมฯ 
หรือผู้ที่ผู้บริหารระดับสูงรู้จักมักคุ้น ซึ่งอาวุโสน้อยและเงินเดือนยังน้อยแต่กลับได้รับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งไม่เป็นธรรมกับ
ข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่อาวุโส เงินเดือนสูงและมีความรู้ความสามารถ 

3. กรมสรรพสามิตถือเป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความผาสุก บนพื้นฐานของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นที่จะท างานให้เกิดประโยชน์และสร้างเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต มีคุณธรรม จริยธรรม องค์กรมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยมาตามล าดับ ภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และมีความผาสุกในการท างานตลอดมา 

4. มีคุณธรรม ความโปร่งใส ไม่ทุจริตในหน่วยงาน 

5. ในการประชุมประจ าเดือน เห็นควรมีการสอดแทรกเกี่ยวกับการท างานที่มีความสุจริตซื่อสัตย์  รวมถึงวินัย 
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการทุจริต 

6. ปลูกฝังให้รักชาติ 

7. การบริหารงานบุคคลในส านักไม่ตรงไปตรงมาและไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานท่ีท า ตลอดจนความรู้ความสามารถ 
ของบุคคล มีการเอื้อประโยชน์ให้กับลูกน้องคนสนิทเป็นพิเศษ คนที่สามารถท าตามค าสั่งของหัวหน้าที่มีความสุ่มเสี่ยง 
ต่อการผิดกฎหมาย มักได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ 

8. ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรกรมสรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ต้องให้ความส าคัญในการ
ร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส และส่งเสริมให้เกิด
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9. อุปกรณ์ส านักงานมีการช ารุดเสียหายเพราะ อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานจริง โปรแกรม  
ไมโครซอฟที่ใช้ปัจจุบันไม่สามารถรองรับงานเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลเยอะๆได้ คอมพิวเตอร์แฮงก์และค้างบ่อย ๆ ทั้ง ๆ ที ่
ใช้งานไม่นาน ต้องปรับปรุงให้สามารถใช้งานเร่งด่วนได้ เพื่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ี 

10. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้น้อยให้มากกว่านี้ 

11. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการส ารวจนี้จะถูกน าไปแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 

12. ระดับหัวให้ความเสมอภาคทุกคนเท่าเทียม, ให้โอกาสให้การส่งเสริม สนับสนุน, การใช้ค าพูดที่สุภาพ, มีน้ าใจ
ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเกื้อกูลกัน, มีเมตตากรุณา, ทักทายยิ้มแย้มให้แก่กัน 

13. มีความสุขในการท างาน 

14. ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคสร้างขวัญก าลังใจอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

15. ควรยกเลิกเงินรางวัลเพราะไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานจริง เพราะปัจจุบันคนที่ได้ส่วนแบ่งเงินรางวัลมาก 
ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง เพื่อจะได้เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
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16. มีการด าเนินการที่ดี ถูกต้อง เหมาะสมอยู่แล้ว 

17. บางโครงการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณหรือเงินกู้สาธารณะ 

18. รับฟังความคิดเห็นผู้น้อยเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินและความเป็นอยู่ด้วย 

19. ควรมีการตรวจสอบการท างานระดับหัวหน้าว่าสามารถท างานได้ประสิทธิภาพพอหรือไม่ และไม่เบ่งอ านาจกบั
ลูกน้องเกินไป 

20. เปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลากรในหน่วยงานท้ังเรื่องงานและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีมติเป็นเอกฉันท ์

21. ด าเนินงานด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด 

22. ควรมีการกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่บ่อย ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

23. การสรรหาบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับในระดับต่าง ๆ ควรมีการแต่งตั้งตามล าดับอาวุโสและความรู้ความสามารถ
เพื่อให้การบริหารงานการบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

24. โครงการในอนาคตควรมีความเหมาะสมกับบุคลากรที่เข้ามาท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

25. ให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจด้วยความดีและ
ซื่อสัตย์ 

26. ควรมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกี่ยวกับกับการด าเนินนโยบายอยู่เป็นประจ า 
อย่างเข้มขน้ และไม่มีการลดหย่อนโทษ อาจเป็นการสุ่มตรวจ (ไม่เข้ามาในช่วงเวลาเดิมของทุก ๆ ปี) 

27. ปฏิบัติงานให้โปร่งใส 

28. ให้ตรวจสอบภายในหรือ สตง. มาตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานของภาคทุกปี บอกล่วงหน้าไม่เกิน 5 วัน 

29. รักษาระดับมาตรฐานท่ีดีแบบนี้ตลอดไป และพร้อมพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ 

30. เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีการจักเก็บภาษี จึงอยากจะให้มีการเน้นปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรม  
อาจจ าเป็นต้องมีการจัดอบรมหรือท าอะไรอย่างอื่นที่เน้นการปลูกจิตส านึกกับข้าราชการได้อย่างแท้จริงให้มีการท างานที่
ถูกต้องโปร่งใส ในการท างาน เก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อท าให้ได้รับความถูกต้องเป็นธรรมทั้งผู้รับและผู้จ่ายภาษี 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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ภาคผนวก 3 
รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เครื่องมือที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

หน้า 1 

รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามเคร่ืองมือและตัวชี้วัด 
 

เคร่ืองมือท่ี 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสรรพสามิตมีผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้ตอบแบบวัด EIT ซ่ึงเป็น 

ผู้ขอรับบริการ/ผู้ประกอบการ ซ่ึงเป็นบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาขอรับบริการ หรือมาติดต่อตามภารกิจ 
รวมจ านวน 1,363 คน โดยมีผลคะแนนอยู่ท่ี 89.00 คะแนน สามารถสรุปผลคะแนนจ าแนกตามตัวช้ีวัดได้ ดังนี ้

(1) ตัวช้ีวัดที่ 6  คุณภาพการด าเนนิงาน   90.36  คะแนน 
(2) ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  89.26  คะแนน 
(3) ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างาน  87.37  คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 90.36 ข้อ E1 – E5 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 

87.72 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 2.57% 0.59% 29.05% 67.79% 87.45 

- เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 2.49% 1.10% 26.63% 69.77% 87.98 
 

ข้อ E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ  
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

90.48 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ 
ปฏิบตัิงาน/ให้บริการแกท่่าน กับผู้มาติดต่อ
อ่ืน ๆ อย่างเทา่เทยีมกันมากน้อยเพียงใด 

0.22% 0.44% 27.29% 72.05% 90.48 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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หน้า 2 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ E3 เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่านติดต่อ มกีารปิดบังหรือบิดเบือนขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนนิการ/
ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด 

85.43 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- ข้อ E3 เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีท่่าน
ติดต่อ มีการปิดบังหรือบดิเบือนข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแกท่า่น 
มากน้อยเพียงใด 

80.41% 5.50% 4.04% 10.05% 85.43 

 

ข้อ E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย
หรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

99.66 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- เงิน 0.29% 99.71% 99.71 

- ทรัพย์สิน 0.29% 99.71% 99.71 

- ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงนิได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

0.44% 99.56% 99.56 

 

ข้อ E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

88.54 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีการด าเนินงาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

0.37% 0.81% 31.99% 66.84% 88.54 
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หน้า 3 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 89.26 ข้อ E6 – E10 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 83.92 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เขา้ถึงงา่ย ไม่ซบัซ้อน 1.39% 2.27% 37.78% 58.55% 84.61 

- มชี่องทางหลากหลาย 1.10% 4.18% 39.03% 55.69% 83.22 
 

ข้อ E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบ 
อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

83.70 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ
อย่างชดัเจน มากน้อยเพียงใด 

0.44% 5.06% 37.78% 56.71% 83.70 

 

ข้อ E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่ 

97.21 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรบัฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน/การใหบ้ริการ หรือไม่ 

97.21% 2.79% 97.21 

 

ข้อ E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมขี้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

88.72 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีการชี้แจงและ
ตอบค าถาม เมื่อมขี้อกังวลสงสัยเกีย่วกับ 
การด าเนินงานได้อยา่งชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

0.07% 2.35% 29.20% 68.38% 88.72 
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หน้า 4 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานหรือไม่ 

92.74 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อมชี่องทางให้ผู้มาตดิต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม ่

92.74% 7.26% 92.74 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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หน้า 5 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนน ประเด็นการประเมิน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 87.37 ข้อ E11 – E15 
 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

86.91 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ  
มีการปรบัปรงุคุณภาพการปฏิบตัิงาน/ 
การให้บริการให้ดขีึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.22% 1.32% 36.32% 62.14% 86.91 

 

ข้อ E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

87.08 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีการปรับปรงุ
วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.22% 1.61% 35.22% 62.95% 87.08 

 

ข้อ E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ  
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

98.53 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน 
มี ไม่มี 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

98.53% 1.47% 98.53 
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ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน 

ข้อ E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

78.94 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ เปดิโอกาสให้
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงาน/การใหบ้ริการของ
หน่วยงานได้ดขีึ้น มากน้อยเพียงใด 

1.69% 7.48% 43.51% 47.32% 78.94 

 

ข้อ E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึน้ มากน้อยเพียงใด 

85.41 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ผลคะแนน น้อยที่สุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

- หน่วยงานที่ท่านตดิต่อ มีการปรับปรงุ 
การด าเนินงาน/การใหบ้ริการ ให้มี 
ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.15% 1.10% 41.53% 57.23% 85.41 
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นที่มีต่อกรมสรรพสามิตของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
จากระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. 

 

1. ต้องการให้กรมสรรพสามิตส่วนกลางที่กรุงเทพ คืนเงินภาษีให้เร็วขึ้น ปัจจุบันใช้เวลานานมากและไม่มีการตอบ
เป็นหนังสือแจ้งสถานะเลย โทรติดตามเป็นเวลากว่า 1 ปี ซึ่งท าให้เงินที่ช าระภาษีไปแล้วแต่ใช้เวลาขอคืนและติดตามนานมาก 
บริษัทต้องส ารองเงินจ่ายไปจ านวนหลายสิบล้าน อยากให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนของภาคเอกชน และควรให้
ความรู้ด้านภาษีที่ซับซ้อนให้กับผู้ประกอบการ เพราะไม่มีใครรู้กฎหมายหมด ทุกหัวข้อ แต่พอไม่ทราบรายละเอียดของ
กฎหมาย กลับโดนเบี้ยปรับ ซึ่งความจริงเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องช่วยอ านวยความสะดวก และควรให้ข้อมูลเป็นระยะและเปิดโอกาสให้
เข้าปรึกษาหารือ โดยรวมเจ้าหน้าท่ีสาขาให้บริการดี แต่ที่ส่วนกลาง ติดต่อเรื่องเดียวกันต้องมาท้าวความวนมาเรื่องเดิมทุกครั้ง 
และใช้เวลาช้ามาก และยังไม่มีตัวบทรองรับที่ชัดเจนให้ประกอบการต้องปฏิบัติ 

2. ช่ืนชมเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ ให้การบริการดีมาก 

3. ได้รับการบริการดีมาก 

4. การติดต่อแต่ละหน่วยงานค่อนข้างยาก และซับซ้อนใช้เวลานาน 

5. อยากให้สร้างความสัมพันธ์กับผู้มาติดต่อและบริการให้ดียิ่งข้ึน 

6. ไม่มีข้อเสนอแนะเพราะเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสดี 

7. อยากให้ทางส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าพูน มีระบบการช าระเงินแบบโอนผ่านเข้าบัญชีธนาคาร 

8. มีการท างานท่ีดีและช่องการติดต่อหลายช่องทางค่ะ 

9. ทางหน่วยงานดูแลเป็นอย่างดีมาก ๆ ๆ ไม่เข้าใจเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าถึงบ้าน 

10. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์และรวดเร็ว 

11. ให้ความสะดวกรวดเร็ว 

12. กรณีที่ทางบริษัทฯ มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางระบบออนไลน์ 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของพื้นที่แต่ละเขต ประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เพื่อที่จะสามารถน าข้อแนะน าหรือแนวทาง  
ในการช่วยเหลือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของกรมโดยตรง 
ซึ่งบางครั้งติดต่อยาก เนื่องจากอาจจะมีงานบริการที่มากในแต่ละวัน 

13. การปฏิบัติงานของเจ้าที่ดีอยู่แล้ว 

14. การติดต่องานเป็นระบบดีแล้วและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับดี 

15. ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะ ที่ผ่านมาการด าเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใส และคอยให้ค าแนะน าและช่วย
ในเรื่องของการจัดท าเอกสารได้รวดเร็วมากค่ะเป็นการช่วยผู้ประกอบการได้ดีมากค่ะ 

16. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจแล้วครับ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่ม 

17. ไม่มีครับ ปัจจุบันผมได้รับการบริการที่ดีแล้ว 

18. กับบุคลากรที่เราท าการติดต่อ ช่ือคุณขวัญ ให้การดูแลแนะน าในการช าระภาษีเป็นอย่างดี 

19. เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี มีคุณธรรม มีความโปร่งใส 

20. เท่าที่เคยติดต่อกับหน่วยงานนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน เจ้าหน้าให้การบริการและค าแนะน าที่ดีทุกครั้ง 
จึงไม่มีข้อช้ีแนะเพิ่มเติม 
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21. ให้ค าปรึกษาละเอียดและชัดเจนมากค่ะ บริการดีมาก 

22. ขอให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีค่ะ 

23. ช่องทางเพื่อการมีส่วนร่วมรับข้อเสนอแนะที่เข้าถึงได้ง่าย 

24. เจ้าหน้าท่ีให้บริการดีมาก เป็นกันเอง 

25. เจ้าหน้าท่ีมีความชัดเจน โปร่งใสและให้บริการดีมากค่ะ 

26. เปิดอบรมให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของสรรพสามิต 

27. ข้อแนะน า หน่วยงานรัฐควรเปิดให้เอกชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่หรือบทบาทของหน่วยงานนั้น 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนวิธีการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

28. ในทุก ๆ หน่วยงานถ้าบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ มีความโปร่งใสก็จะสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

29. ดีที่สุดแล้วครับ 

30. อยากให้แต่ละพื้นท่ีปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและมีขั้นตอนการท างานท่ีเหมือนกัน 

31. ต้องการให้มีการให้ความรู้ แนะน า การใช้เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิตให้มากขึ้น 

32. ลดขั้น เอกสารประกอบ ส าหรับขอใบอนุญาต เครื่องดื่ม ขายสุรา 

33. หน่วยงานให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาดีมากเจ้าหน้าที่มีความเป็นมิตรมาก 

34. แก้กฎกระทรวงเรื่องจ ากัดแรงม้า แรงคน ขั้นต่ าการผลิต เงินลงทุน ไม่ให้เอื้อนายทุน ให้มีความเสมอภาคในการ
ประกอบอาชีพ 

35. ระเบียบการข้อปฏิบัติ ข้อระเวัน ควรจะระบุอย่างชัดเจนไม่ก ากวม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจตรงกันกับภาครัฐ 

36. ระดับผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงผู้ประกอบและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 

37. กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานที่มีความสมเหตุสมผลในการท างานมาก ๆ ทั้งตัวเจ้าหน้าที่และภาพรวมขององค์กร 
สนับสนุนผู้ประกอบการให้อยู่ได้และท างานรวมกันได้ไปต่ออย่างมีความสมดุล ผู้ประกอบการยินดีท างานร่วมกับสรรพสามิต และ
อยากให้สรรพสามิตคิดถึงผู้ประกอบการในการท างานต่าง ๆ ร่วมกันเสมอ ร่วมหารือ พัฒนากฎระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ร่วมกัน 
เพื่อให้การท างานโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

38. ยินดีท างานร่วมกับสรรพสามิตในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อให้เกิดการท างานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ท้ังผู้ประกอบการและภาครัฐก็จะสามารถท างานและเติบโตร่วมกันไปอย่างยั่งยืน 

39. การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เครื่องดื่ม อยากให้มีการด าเนินการที่เร็วข้ึน 

40. ดีแล้วค่ะ ไม่ต้องปรับปรุงอะไร 

41. คัดเลือกคนดีมาท างาน 

42. ระบบการให้ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ยังมีปัญหาเรื่องการขัดข้องของระบบเป็นบางครัง้EIT 

43. อายุเยอะ เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี 

44. บริการดี 

45. อยากให้เจ้าหน้าท่ีมีมาตฐานในการท าเอกสารเหมือนกัน อยากให้ท าเป็นระบบมากกว่านี้ 
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46. ปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ให้บริการด้วยใจ ดีทั้งระบบแล้ว ขอเป็นเช่นนี้เรื่อยไป ณ เวลานี้จึงไม่มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะ 

47. ดีทุกอย่างแล้วค่ะ 

48. ต้องการให้รักษามาตรฐานสิ่งที่ท าอยู่ 

49. เพิ่มเติมการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น 

50. ประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ โครงการดี ๆ ช่วยเหลือหน่วยงาน ประชาชน 

51. เป็นหน่วยงานที่มีปรับปรุงในทางที่ดีอย่างต่อเนื่องและให้บริการดีมากครับ โดยเฉพาะ จนท. ที่รับผิดชอบโดยตรง 
กับบริษัท 

52. เพิ่มช่องทางออนไลน์ในการยื่นผ่านออนไลน์เพื่อลด การส่งแบบฟอร์มควรเป็นออนไลน์เพื่อลดการสัมผัส 

53. ติดต่อกับหน่วยงานสรรพสามิตพื้นท่ีนครสวรรค์ทางหน่วยงานสรรพสามิตพื้นท่ีให้ค าแนะน าที่ดีมาก บริการดี  
เป็นหน่วยงานราชการที่น่านับถือและเข้าใจองค์กรธุรกิจ 

54. ท าดีอยู่แล้ว 

55. น าข้อมูลที่ส าคัญขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบได้ 

56. อยากให้กรมสรรพสามิตมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และน าเทคโนโลยีมาใช้งานให้ได้มากท่ีสุด เพื่อการให้บริการ
กับผู้ประกอบอย่างดียิ่งข้ึน 

57. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าดีค่ะ 

58. ให้ค าปรึกษาและบริการภายในเวลาดี 

59. ควรลดภาษีสุราและยาสูบให้ถูกลงกว่านี้ 

60. เจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสในการท างานดีเยี่ยม บริการและให้ค าแนะน าตามระบบระเบียบอย่างดี เพียงแค่การ
ติดต่อล าบาก โทรศัพท์เข้าหน่วยงานค่อนข้างยาก ถ้าพัฒนาให้เข้าถึงและติดต่อง่าย ทันสมัยขึ้นตามยุคปัจจุบันจะดีมาก ๆ ค่ะ 

61. บริการผู้ประกอบการดีแล้ว 

62. เที่ยงตรง เที่ยงธรรม อยู่แล้ว ดีค่ะ อยากให้ปรับปรุงในส่วนของระบบ มีการประมวลผลช้า เช่น กรุณารอสักครู ่
บางที รอนานถึง 10 นาที 15 นาที ค่ะ แล้วก็ เออเร่อ (Error) ท าให้ต้องเสียเวลามาป้อนข้อมูลใหม่ค่ะ 

63. อยากให้มีการรับใบเสร็จรับเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องไปรับที่สรรพสามิต 

64. มีการแนะน า ช่วยเหลือและอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติตลอดจนมีการออกเยี่ยมเยียนให้ค าปรึกษา เพื่อจะได้
ท าถูกต้องในระเบียบข้อบังคับและเข้าใจได้เป็นอย่างดี บางครั้งสถานการณ์เปลี่ยนควรเห็นใจผู้ประกอบการมีการปรับเปลี่ยนหรือ
ลดหย่อนให้ตามสมควร 

65. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ควรแจ้งเตือนหรือช้ีแจงระเบียบใหม่ ที่ยังไม่มีใครหรือผู้ประกอบการ
ทราบก่อน มิใช่การกล่าวอ้างถึงระเบียบแล้วจับกุมเลย ดังต้นปี 2565 ที่ผ่านมา 

66. ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม ขอให้ใช้ค าที่ เข้าใจง่าย ไม่เป็นทางการเกินไป มีปัญหาการโทรศัพท์เป็นบางครั้ง 
เหมือนมีคนรับสาย แต่ไม่มีคนตอบ 

67. การปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความตั้งใจในการตอบสนองทุกปัญหาดีอยู่แล้ว พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา
ทุกเรื่องหากทางหน่วยงานภาคเอกชนไม่เข้าใจในระเบียบทางราชการ 
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68. โปร่งใสให้มากกว่านี้ 

69. สิ่งใดที่ท าดีอยู่แล้วขอให้ท าต่อไปค่ะ เพราะเจ้าหน้าที่สรรพสามิตให้ความรู้และความร่วมมือกับผู้ประกอบการดีมาก 

70. เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเรื่องการป้องกันการติดสินบนเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่มีการบริการเยี่ยงมืออาชีพ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าพื้นที่ของผู้ประกอบการ มีการแนะน าข้อกฎหมายใหม่ใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

71. หน่วยงานสรรพสามิตที่ติดต่อด้วยบริการดีมากครับ 

72. ยังไม่มีข้อเสนออะไร เพราะหน่วยงานท าได้ค่อนข้างดีแล้วครับ 
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ภาคผนวก 4 
รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

เครื่องมือที่ 3  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
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รายละเอียดผลคะแนน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามเคร่ืองมือและตัวชี้วัด 
 

เคร่ืองมือท่ี 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมสรรพสามิตมีผลคะแนนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน  

บนเว็บไซต์กรมสรรพสามิตตามแบบวัด OIT โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ 100 คะแนน สามารถสรุปผลคะแนนจ าแนกตามตัวช้ีวัดได้ 
ดังนี ้

(1) ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมลู   100  คะแนน 
(2) ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต   100  คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนนของตัวชี้วัด ข้อมูลที่ประเมนิ 

9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 ข้อ O1 – O33 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ผลคะแนน 
ข้อเสนอแนะของ 

ผู้ตรวจประเมิน ITA 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสร้าง  100.00 - 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 100.00 - 

O3 อ านาจหน้าที ่ 100.00 - 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100.00 - 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 100.00 - 

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 100.00 - 

การประชาสัมพันธ ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100.00 - 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 100.00 - 

O9 Social Network 100.00 - 

การด าเนินงาน 

O10 แผนการด าเนินงานประจ าป ี 100.00 - 

O11 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

100.00 - 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100.00 - 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 100.00 - 

 



รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

หน้า 2 

ข้อ ประเด็นการตรวจ ผลคะแนน 
ข้อเสนอแนะของ 

ผู้ตรวจประเมิน ITA 

การให้บริการ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 100.00 - 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 100.00 - 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 100.00 - 

O17 E-Service 100.00 - 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 100.00 - 

O19 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100.00 - 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 100.00 - 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจดัซื้อจัดจา้ง หรือแผนการจัดหาพสัด ุ 100.00 - 

O22 
ประกาศตา่ง ๆ  เกี่ยวกบัการจัดซือ้จดัจ้างหรอืการจดัหา
พัสด ุ

100.00 - 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00 - 

O24 รายงานผลการจดัซื้อจดัจา้งหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ี 100.00 - 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 - 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00 - 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 - 

O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

100.00 - 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

100.00 - 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรยีนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 100.00 - 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติ
มิชอบประจ าป ี

100.00 - 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100.00 - 

O33 การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วม 100.00 - 
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ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด ผลคะแนนของตัวชี้วัด ข้อมูลที่ประเมนิ 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 ข้อ O34 – O43 
 

ข้อ ข้อมูลที่ประเมนิ ผลคะแนน 
ความคิดเห็นของ 

ผู้ตรวจประเมิน ITA 

เจตจ านงสจุริตของผู้บริหาร 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 100.00 - 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 100.00 - 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสีย่งการทุจรติประจ าป ี 100.00 - 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจริต 100.00 - 

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

O38 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

100.00 - 

แผนป้องกันการทุจริต 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100.00 - 

O40 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน 

100.00 - 

O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าป ี 100.00 - 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100.00 - 

O43 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100.00 - 

 
 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน ITA ที่มีต่อกรมสรรพสามิต 
 

กรมสรรพสามิต ได้ผลคะแนนการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานอย่างต่อเนื่อง 


