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                                                                              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



 

 

ค าน า 
 

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 
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. 2564” 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 เพ่ือให้ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของระบบราชการ 
ลบเลือนไปจากความรู้สึกของประชาชนและเปลี่ยนไปสู่ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่ท างานด้วยความรวดเร็ว  
มีความสะดวกในการขอรับบริการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
มกราคม  2564 



 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 
แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด าเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนน 1 

ประเด็นที ่1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2 

ประเด็นที ่2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 9 

ประเด็นที ่3 : การควบคุมภายใน 15 

ประเด็นที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 21 
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หมายเหต ุ: แบบฟอร์มน้ีอยู่ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ซึ่งระบบฯจะประมวลผลให้เองอัตโนมัตหิลังจากทา่นกรอก
ข้อมูลในแต่ละตัวชีว้ัดแล้ว 

ช่ือหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

น า้หนัก

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5
ผลการ

ด้าเนินงาน

ค่า
คะแนน
ท่ีได้

คะแนน  
ถ่วงน า้หนัก

ประเด็นท่ี 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0.00
 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
การประเมินผลของหน่วยงาน

           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระดับ 6.25 1 3 5 0 0.00
           - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 6.25 65 70 75 80 85
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระดับ 6.25 1 3 5 0 0.00
           - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 6.25 65 70 75 80 85 0 0.00
ประเด็นท่ี 2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 3 5 0 0.00
           - ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน (12 เดือน)

ระดับ 6.25 1 2 3 4 5 0 0.00

ประเด็นท่ี 3 : การควบคุมภายใน 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0.00
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนหลัง) ระดับ 6.25 1 3 5 0 0.00
           - ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน (12 เดือน) ระดับ 6.25 1 3 5 0 0.00
ประเด็นท่ี 4 : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (เลือกตามประเภทหน่วยงาน) 0.00
    ส้านัก/ ศูนย์/ กลุ่ม/ กอง / ส้านักงานเลขานุการกรม (หน่วยงานส่วนกลาง)
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0.00

จ านวน 12.5 1 0 0.00

    ส้านักงานสรรพสามิตภาค
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0 0.00

จ านวน 12.5 0 0 0.00

    ส้านักงานสรรพสามิตพื นท่ี
           - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ (6 เดือนแรก) ระดับ 12.5 1 3 5 0 0 0.00
           - จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ในการก ากับดูแล 
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564
 จ านวน 1 หน่วยงาน (6 เดือนหลัง)

ระดับ 12.5 1 2 3 4 5 0 0 0.00

(ลงช่ือ) (หัวหน้าหน่วยราชการ)

ต้าแหน่ง
(...................................................................................)

ตัวชี วัด หน่วยวัด

เกณฑ์การประเมิน ผลการด้าเนินการ

ขอรับรองว่าผลการด้าเนินการและคะแนนท่ีแจ้งไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

           - จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้
บริการของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 (6 เดือนหลัง)

           - ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อจ านวน
หน่วยงานท้ังหมดท่ีเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2564 (6 เดือนหลัง)

1 3 5

การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มตารางสรุปผลการด้าเนินการตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนน
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

คะแนนรวม
0.000
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ประเด็น 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

น้้าหนัก  : ร้อยละ 25 
 

ค้าอธิบาย 
การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ 2564 ให้มีการด าเนินกิจกรรม

จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
การประเมินผลของหน่วยงาน และ 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รายละเอียดดังนี้  

1. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
การประเมินผลของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ใน 2 ด้านคือ การเปิดกว้าง
และเชื่อมโยงกัน (Open & connected Government) และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 
Government) ซึ่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ควรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลลัพธ์ (Feedback) และผลกระทบจากการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในแต่ละปี ความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหา อุปสรรค หรือความไม่สะดวกที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียยังต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเมื่อน าไปวิเคราะห์จะสามารถวางแผน  
การด าเนินงาน การจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนโครงการต่าง ๆ ในปีถัดไปได้อย่างเหมาะสม และ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแท้จริง โดยหน่วยงาน
สามารถ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานโดยการรับฟัง  
ความคิดเห็น ทั้งเชิงรุกและเชิงรับกับกลุ่มเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และน าข้อคิดเห็นดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ การด าเนินงาน และ
น 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 ความมุ่งมั่นขององคการ ธุรกิจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยดูแล
บุคลากรขององค์การรวมไปถึงครอบครัวของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเหล่านั้นให้ดีขึ้น” 

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 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ และการด าเนินการที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยอาจสอดแทรกเรื่องนี้ไว้ในกระบวนการประกอบธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิต หรือการบริการ การดูแล
บุคลากรในองค์การและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบ นอกจากนี้ CSR ในหลายองค์การ
อาจเป็นการตั้งเงื่อนไขให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันหมายถึง ลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน รัฐบาล และองค์การพัฒนาชุมชน  
ร่วมกันดูแลรับผิดชอบสังคมด้วย 

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

ไม่ยากโดยองค์กรเลือกประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ แล้วใช้ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการตลาดเข้าไปสนับสนุน 
ด้วยการช่วยรณรงค์ให้ประเด็นดังกล่าวเป็นที่รับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นในสังคม เช่น การรณรงค์หารายได้หรือเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับงานของมูลนิธิหรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ 

 2.2.2 การเชื่อมโยงประเด็นกับการตลาด (Cause-related Marketing) เป็นแนวทาง 
ที่คุ้นเคยกันดีในประเทศไทย นั่นคือ การที่บริษัทน าส่วนหนึ่งของรายได้หรือก าไรจากการจ าหน่ายสินค้าหรือ
บริการไปบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล เช่น การน าเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย การน าเงินไปสร้างโรงเรียน เป็นต้น  

 2.2.3 การใช้การตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคม (Corporate Social Marketing) 
เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน โดยองค์กรธุรกิจใช้ความเชี่ยวชาญทางการตลาดโดยเฉพาะการ
สื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม เชน การรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด 

 2.2.4 การให้ในรูปแบบต่าง ๆ (Corporate Philanthropy) เป็นทางที่ง่ายที่สุดและมี
มายาวนานในสังคมไทย นั่นคือ การที่องค์กรแสดงความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยการน าเงิน สิ่งของ หรือ
สินค้าไปร่วมท าบุญ ให้ทุนการศึกษา หรือบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือหากองค์กรมีทรัพยากรด้าน
การเงินมากหรือเครือข่ายทางธุรกิจกว้างขวางก็อาจระดมเงินตั้งเป็นกองทุนเพ่ือน าไปช่วยเหลื อผู้ด้อยโอกาส 
อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่ชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่เป็นผู้น าด้าน CSR ได้พยายามพัฒนารูปแบบใหม่ของการให้ 
ด้วยการเปิดโอกาสให้ “ผู้รับ” เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน ตั้งแต่เริ่มโครงการเพ่ือให้ได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการ
มากขึ้น และได้ประโยชน์ในระยะยาวมากยิ่งข้ึน 

 2.2.5 การอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นวิธีการที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองคกรกับชุมชนได้เป็นอย่างดี และยังท าให้พนักงานรับรู้เข้าใจถึง
ความจ าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะเปิดโอกาสให้พนักงานได้เป็นตัวแทนของบริษัท
เข้าไปท าหน้าที่ของพลเมืองดีในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ องค์กรควรให้การสนับสนุนพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การพิจารณาความดีความชอบ เบี้ยเลี้ยงพิเศษ 

 2.2.6 การด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) แนวทางนี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างตรงไปตรงมาจากองค์กรมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นแนวทางที่เสนอให้องค์กรน าประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เลือกไว้ ย้อนกลับมาปรับเปลี่ยน
กระบวนการด าเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ของตนเอง เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือช่วยลดปริมาณ
ก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
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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/ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ/ผู้น าเข้า 
และส่งออก และผู้อื่นที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีหน้าที่เสียภาษี  
ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

กลุ่มที่ 2   ผู้ขอใบอนุญาตขายสรุา ยาสูบ และไพ ่
กลุ่มที่ 3   ผู้มีหน้าที่เสียภาษ/ีผู้น าเข้าและส่งออกตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560  
กลุ่มที่ 4  ผู้ขออนุญาต/ผู้มีหนา้ที่เสียภาษ/ี ผู้น าเข้าและส่งออกตามกฎหมายสรรพสามิต 
รายใหม ่

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการภาษีของกรมสรรพสามิต 
ประชาชน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการอนุมัต/ิอนุญาตของกรมสรรพสามติ 

 

 
 “ผู้รับบริการระดับภาค/ส่วนกลาง” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากหน่วยงานโดยตรง หรือผ่าน

ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถึงบุคลากรของกรมสรรพสามิตจากทุกหน่วยงาน 
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับภาค/ส่วนกลาง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและ 

ทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรของ 
กรมสรรพสามิต ผู้ส่งมอบงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
เกณฑ์การวัด    รอบ 12 เดือน 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ  
2. ความครบถ้วนของเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
รอบการประเมิน  รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
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 (20 คะแนน) 
1. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ: ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการ (10 คะแนน) 
    1.1 เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน (5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ 1 

2. การด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ  
    2.1 ด าเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสฯ และส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    2.2 รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือมาด าเนินการต่อในขั้นถัดไป  
    2.3 น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด/วางแผนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    2.4 น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด าเนินการ เรื่องการเปิดโอกาสฯ มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด/วางแผนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการ หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
หมายเหตุ การเปิดโอกาสฯ หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ 
และแบบปกต ิ

3 

3. สรุปผลลัพธ์/รายงานความก้าวหน้า ของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการหรือการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
 

5 
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เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 
 

กิจกรรม/การด้าเนินการ เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 

การประเมินรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

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 มาวิเคราะห์ 
เพ่ือก 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 ข้อเสนอแนะที่ ได้รับ 
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.4 สรุปผลการวิ เคราะห์ ที่ ได้จากการพิจารณา
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

2.5 จัดท าแผน/แนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการ หรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. สรุปผลลัพธ์/รายงานความก้าวหน้าของการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการหรือการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
    

3. รายงานสรุปผลลัพธ์/รายงานความก้าวหน้าของการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการหรือการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
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1.2 เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (5 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

1. การจดัท 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 2563 – 30 กันยายน 2564) 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการ เรื่อง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

1. แผนงาน/โครงการ เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

2. การด าเนินการ เรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 
    2.1 ด าเนินการจัดกิจกรรม CSR 

    2.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม CSR 

2. หนังสือขออนุมัติ/ขอความเห็นชอบ หรือเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานด าเนินการจัดกิจกรรม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

3. สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
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 
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2. ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ: ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (10 คะแนน) 
2.1 เรื่อง การเปิดโอกาสให้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ  

การประเมินผลของหน่วยงาน (5 คะแนน) 

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

 
 2.2. เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) (5 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 ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ต้าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
ผู้ก้ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 

ผู้รับผิดชอบ 

1. นางสาวปุณณิญาณ์ งามปลั่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 531111 

ผู้ประสานงาน 

1. นางสาวกัลยารัตน์ มิณฑสูตร นักวิชาการสรรพสามิต 531107 

2. นางสาวพิมลมาลย์ เอ่ียมโอภาส นักวิชาการสรรพสามิต 531109 

3. นางสาวนิภาวรรณ ถึงฝั่ง นักวิชาการสรรพสามิต 531110 

4. นายปริญญา ผลเพิ่ม นักวิชาการสรรพสามิต 531002 
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ประเด็นที่ 2  : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
 

น้้าหนัก  : ร้อยละ 25 
 

ค้าอธิบาย   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางใน
การพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  ได้รับ
ทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการ
สาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน  มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  รวมถึงการให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทาง 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนผลักดันให้
เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้
ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส้านักงาน ป.ป.ช. ก้าหนด 
ซึ่งกรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในส่วนราชการระดับกรมท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  ท าให้เกณฑ์การประเมิน ITA มีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะที่เป็นการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม  
รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข  
ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของ
ประเทศไทยในระยะยาวได้  โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ล้าดับที่ ตัวช้ีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แหล่งข้อมูล 
1 การปฏิบัติหน้าที่ แบบวัดการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and 

Transparency Assessment : IIT) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิน
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย

ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน 

2 การใช้งบประมาณ 

3 การใช้อ านาจ 

4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6 คุณภาพการด าเนินงาน แบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and 

Transparency  Assessment : EIT) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมนิ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

9 การเปิดเผยข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and 

Transparency : OIT)  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได ้

ประเมินระดับการ
เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนของ

หน่วยงาน โดยการ
แสดงข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

10 การป้องกันการทุจริต 

 

การด้าเนินการ  
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 โดยก้าหนด
เป็นตัวช้ีวัด “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน” เพ่ือให้สอดรับกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม    
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  ได้แก่   

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 1  การเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล)  
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 2  การป้องกันการทุจริต (5 ข้อมูล)   
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โดยส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักเลขานุการกรม/ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ ต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและน ามาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
ของหน่วยงานตามกรอบการประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัดย่อย  และรายงานข้อมูลการด าเนินการตามกรอบการประเมิน 
ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตามแบบที่ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด  ดังแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท้างานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

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

 

3. จัดท้าแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์ม 2-1) เพ่ือปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการ สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
และ ด้าเนินการตามแนวทาง/แผนงานในการปรับปรุงแก้ไข 

 

4. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2  ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) (แบบ OIT-2)  ภายหลังจากการด าเนินการ
ตามแนวทาง/แผนงานในการแก้ไขปรับปรุง   

 

5. สรุปผลการด้าเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน  
 
หมายเหตุ การตอบแบบประเมิน 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- “ มี ” หมายถึง  มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และ 

                     เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- “ ไม่มี ” หมายถึง    ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  หรือ 

                                                               มีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด้าเนินการ 
- ให้ระบุ Link / URL Website ส าหรับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้ 

      ผู้ประเมิน (เจ้าหน้าที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด้าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบ (ถ้ามี) 
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เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ: 
 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรม เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 

การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1 แต่งตั้งคณะท างานในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 

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

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency : 
OIT) (แบบ OIT-1)   
 

5 - จัดท าแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการและ
สร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 
2-1) พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ  
 

- แผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (แบบฟอร์มที่ 2-1)  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

1 - ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะฯ 
 

- 

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

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) (แบบ OIT-2) 
 

5 - สรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

- รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานรับทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน: 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ   
1. การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ: ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- แต่งตั้งคณะท างานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

1 

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

3 

- จัดท าแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติราชการและสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 2-1) พร้อมทั้งเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้
ความเห็นชอบ  

5 

 
2. การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ: ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ 1 

- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 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 2563 – กันยายน 2564) 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ: ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนนิงานของ
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. ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการ  
2. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน  

 
หมายเหตุ 

1. แนวทางการด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลรายงานส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก รอบ 6 เดือนหลัง และ 

รอบ 12 เดือน ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ผู้ก้ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ต้าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
ผู้ก้ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 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 531002 
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ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 
 

น้้าหนัก  : ร้อยละ 25 
 

ค้าอธิบาย 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  

โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือ
เป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยให้การด้าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการ
กระท้าอันเป็นการทุจริต   

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 ดังนี้ 

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

การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน  
การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอก

หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 

Objectives : C)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี  

ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
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การด้าเนินการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของกรมสรรพสามิต ได้น า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” มาประยุกต์ใช้ โดยก าหนดให้ “การควบคุมภายใน” เป็นตัวชี้วัดใน
มิติด้านประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/เลขานุการกรม/ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิต
ภาคและสรรพสามิตพื้นท่ี และระดับส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม/ส านักงานสรรพสามิตภาค
และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ สอดคล้อง
กับการด าเนินงานของหน่วยงาน  และเพ่ือให้การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการควบคุมภายในมี
ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลรายงานการควบคุมภายในระดับของส่วนงานย่อยมาประมวลผลใน
ภาพรวม และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป  โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

 

1. ทบทวนและ/หรือแต่งตั้งคณะท้างานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
 

2. ประชุมคณะท้างานเพ่ือจัดท าแผนการประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง 
สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  

 

3. จัดท้ารายงานการควบคุมภายใน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ส้าหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนแรก) จ านวน 1 รายการ คือ 

(1)  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
– ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

 

4. จัดท้ารายงานการควบคุมภายใน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ส้าหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนหลัง)  จ านวน 6 รายการ ประกอบด้วย   

(1) แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก) 
(2) แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข) 
(3) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)  
(4) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)  
(5) รายงานการประชุมของคณะท้างานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(6) ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
 

5. ส่งรายงานการควบคุมภายใน (ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
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เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 
 

กิจกรรม/การด้าเนินการ เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ 

การประเมินรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

1. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ส าหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนแรก) 

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

2. ส่งรายงานการควบคุมภายใน  
(ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก)    

2. บันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับ
ส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1)  
(รอบ 6 เดือนแรก) ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 

การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส่วนงานย่อย  
 

2. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อจัดท าแผนการ
ประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม 
พิจารณากลั่นกรอง สรุปผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อย 
 

2. รายงานการประชุมของคณะท างานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนงานย่อย  
 

3. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ส าหรับการรายงาน
รอบ 6 เดือนหลัง) 

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

4. ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564    
(ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนหลัง) 

7. บันทึกข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ 

 

1. ระดบัความส้าเร็จในการด้าเนินการ (รอบประเมิน 6 เดือนแรก) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วัน 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

5 

 
2. ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการ (รอบประเมิน 6 เดือนหลัง) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วัน 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง)  
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

5 

 
3. ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารายงานการควบคุมภายใน (รอบประเมิน 12 เดือน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านระบบงานฯ  
น้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

1 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านระบบงานฯ  
ไม่น้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

3 

- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านระบบงานฯ  
ครบ 7 รายการ ตามที่ก าหนด 

5 
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ผู้ที่รับการประเมิน 
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 านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกพื้นที่ 

 
เกณฑ์การวัด:  รอบ 6 เดือนแรก  รอบ 6 เดือนหลัง  และรอบ 12 เดือน 

1. ระดับความส้าเร็จในการด าเนินการ  
2. ความครบถ้วนของเอกสารรายงานการควบคุมภายในตามท่ีก าหนด 
3. การส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ผ่านระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
 
หมายเหตุ 

1. แนวทางการด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2. การด าเนินการส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 

- ให้หน่วยงานจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ส าหรับการ
รายงานรอบ 6 เดือนแรก) จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) และบันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าว  
ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การด าเนินการส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง 
- ให้หน่วยงานจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ส าหรับการ

รายงานรอบ 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) รายงานการประชุมของคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลรายงานตาม (1) – (6) ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4. การด าเนินการส าหรับการประเมินรอบ 12 เดือน  
- หน่วยงานต้องจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส าหรับการ

รายงานรอบ 6 เดือน และรอบ 6 เดือนหลัง) ให้ครบทั้ง 7 รายการ และบันทึกข้อมูลในระบบงานกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้ง 2 รอบการประเมิน 
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ผู้ก้ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 
 

รายช่ือ ต้าแหน่ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 

(ภายใน) 
ผู้ก้ากับดูแล 

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 531101 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 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 531002 



 

21 

 

ประเด็น 4    :  การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
 

น ้าหนัก           :  ร้อยละ 25 
 

ค้าอธิบาย 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยได้น า
เครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร เช่น Public sector Management Quality Award 
(PMQA) การพัฒนาและจัดวางระบบส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) การสร้างหน่วยงานต้นแบบการให้บริการ 
(Idol Organization) การสร้างมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต (Excise Service Standard) รวมทั้งการ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตไปสู่มาตรฐานระดับประเทศโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) และผลักดันให้กรมสรรพสามิตด าเนินการ
ตามระบบราชการ 4.0  

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไปสู่เกณฑ์ PMQA 4.0 เพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้
ภาครัฐท างานโดยยึดหลัก 3 อย่างที่ส าคัญคือ การเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric 
Government) การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connected Government)  และ 
การเป็นภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance government) ในปี พ.ศ. 2563 กรมสรรพสามิตได้เข้า
ร่วมการรับรองระบบราชการ 4.0 ตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยกรมสรรพสามิตมีผลการประเมินเทียบเท่า 400 
คะแนน จึงได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
ระดับก้าวหน้า (Advance)  นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 กรมสรรพสามิตได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาท่ัวประเทศได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งสิ้น 113 แห่ง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของกระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัลจ านวนมากที่สุด โดยกรมสรรพสามิตมีเป้าหมายให้
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการครอบคลุมทั่วประเทศ 

 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงมีแนวทางด าเนินการ   
โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง)  ส านักงานสรรพสามิตภาค  และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  
ดังนี้ 
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1. กรณีหน่วยงานส่วนกลาง 
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1. กรณีหน่วยงานส่วนกลาง (ส้านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง) 
เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ได้ให้บริการประชาชนโดยตรง ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงก าหนดให้

ทุกหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และการเป็นระบบราชการ 4.0 ดังนี้  

(1) กระบวนการหรือการท างานที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน ระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
หรือหน่วยงานภายนอกกรมสรรพสามิต (Open and Connected Government) 

(2) กระบวนการหรือการท างานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
(3) กระบวนการหรือการท างานที่ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือกรมสรรพสามิตมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

(Smart and High Performance Government) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ  
 

1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   
 

ตัวช้ีวัด ผลการด้าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

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

โดยผลการด าเนินงานและค่าคะแนนที่ได้ จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการดังนี้  
 

ระดับ กิจกรรมด้าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ ค่าคะแนน 
1 -  แต่งตั้งคณะท างาน/ การมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานท่ี
สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

- เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับการ
เป็นระบบราชการ 4.0 

1 

2 - พิจารณาคดัเลือกกระบวนการปฏิบตัิงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็น
ระบบราชการ 4.0 

- เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการ
คัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 อย่างน้อย 1 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

3 

3 - จัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) (1) แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
 

(2) รายงานผลการด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการรอบ 6 เดือนแรก  
(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  

5 
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หมายเหตุ :  การประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
1. การคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) อย่างน้อย 1 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้คัดเลือกจาก  

- แผนงานโครงการของหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2564   
- แผนงานโครงการของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปี พ.ศ. 2564   
- แผนงานโครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่องหลายปี   

(เอกสารที่ต้องแนบเพ่ิมเติมคือ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน  
(Action Plan) ซึ่งต้องระบุปีที่เริ่มด าเนินการและปีสิ้นสุดของโครงการ โดยแผนปฏิบัติการฯ (Action Plan) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่องหลายปี) 

- ผลงานที่เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับกรม/กระทรวง/ประเทศ (ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564)  
- ผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- ผลงานที่มีการเชื่อมโยงบูรณาการ การให้บริการจากหลายหน่วยงาน  
- ผลงานที่มีลักษณะเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ  
- ผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ  
- ผลงานที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก หรือการให้บริการที่แก้ปัญหาเรื่อง Pain points 
- แผนอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการเป็นหน่วยงานราชการ 4.0   

 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 ต้องไม่ซ้้ากับแผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 - 2563 

  

2. ในรอบการประเมิน 6 เดือนแรก หน่วยงานจะต้องจัดท าแบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) ซึ่งเป็นภาพรวม 
การด าเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) รวมทั้งมีขั้นตอนการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ไว้ในขั้นตอนสุดท้ายด้วย (เพ่ือใช้ในการรายงานผลรอบ 6 เดือนหลัง) โดยให้รายงานผลการด าเนินการ/
กิจกรรม ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) อย่างน้อย 1 กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 
 

1.2 การประเมินรอบ  6 เดือนหลัง  
 

ตัวช้ีวัด  ผลการด้าเนินงาน ระดับคะแนน 
จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการ
เป็นระบบราชการ 4.0 

(ระบุจ้านวน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 

        การพิจารณาผลการด าเนินการและระดับคะแนน ให้พิจารณาดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 (เล่ม) * 

- - - - 1 
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หมายเหตุ :  การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง 
*  ในรอบการประเมิน 6 เดือนหลัง ให้แนบเอกสารการด าเนินการดังนี้ 
1. รายงานผลการด าเนินการ/กิจกรรม ในรอบ 6 เดือนหลัง ตามแบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) (ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564) โดยแนบเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน  

 

2. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยให้
ด าเนินการตามแนวทางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด และบันทึก (Save) ในรูปของไฟล์ Word และ PDF  
อย่างน้อย 1 เล่ม ต่อกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

 

ทั้งนี้ การรายงานรอบ 6 เดือนหลัง ให้แนบเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ โดยให้รายงานผล 
ผ่านระบบรายงานผลของส านักแผนภาษี และรายงานผ่านระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 
ผู้ที่รับการประเมิน คือ  

ผู้อ้านวยการส้านัก/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/กองทุกกอง/กลุ่มทุกกลุ่ม และเลขานุการกรม 
 
ค้าอธิบาย 

ปัจจุบันระบบราชการไทยมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดย “ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)” หมายความว่า ระบบราชการ
ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพื่อพลิกโฉม (Transform) หน่วยงาน ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็น
ที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยประกอบไปด้วย   

1. การวางระบบและวิธีการท างานใหม่ เพ่ือให้ภาครัฐเป็นที่พ่ึงของประชาชนและเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ 
โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริการราชการแผ่นดินที่ดี ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1.1 ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) คือ การท างาน 
ที่ต้องเปิดเผยและโปร่งใส เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม มีการโอนถ่ายภารกิจของภาครัฐที่ไม่ควร
ด าเนินการเองไปให้ภาคส่วนอ่ืนด าเนินการแทน มีการจัดโครงสร้างการท างานเป็นแนวระนาบมากกว่าสายการบังคับบัญชา
ในแนวดิ่ง และเชื่อมโยงการท างานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน 

1.2 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก (Citizen 
- Centric and Service - Oriented Government) คือการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้าตั้งค าถามเสมอว่า 
ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive public services) รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ (Big government data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized หรือ Tailored services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมี
การเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ
ของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน อาทิ การมา
ติดต่อด้วยตนเอง  ผ่านอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 

1.3 ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance Government) โดยต้องท างานอย่างเตรียมการไว้
ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
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ใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพ
ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้ง ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาทของตน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ระบบราชการ 4.0 
ที่มา  :   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร  
 
 
 

2. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานใหม่ โดยการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
มุ่งเน้น ความซื่อสัตย์ สุจริตและประโยชน์ส่วนรวม  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานใหม่ 
ที่มา  :  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร 
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3. การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ เพื่อสร้างสมดุล และจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างกลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐเองให้กระชับและ 
ไม่เกิดความซับซ้อน 
 

ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ ระบบราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วยปัจจัย
อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้  

1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) เป็นการยกระดับการท างาน
จากการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) 
เป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ”  

2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื่องใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิด 
ผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) เป็นการผสมผสานการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล 
ผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานร่วมกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัยและประหยัด 
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2. กรณีส้านักงานสรรพสามิตภาค 
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2. กรณีส้านักงานสรรพสามิตภาค 
เนื่องจากส านักงานสรรพสามิตภาคไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง จึงให้พัฒนามาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน โดยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานในการก ากับดูแล 
(ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา) ให้เสนอผลงานเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Centre: GECC) จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมสรรพสามิตจะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตภาค เป็นคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐาน
การให้บริการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในการประเมินส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาในการก ากับดูแล  

 

ทั้งนี้ การประเมินให้พิจารณาผลการด าเนินการจากการศึกษาข้อมูล/เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น 
รายงานการประชุม ค าสั่งคณะท างานฯ แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ภาพถ่าย 
การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

1. ตัวชี้วัดความส้าเร็จ  
 

1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   
 

ตัวช้ีวัด ผลการด้าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

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

 โดยผลการด าเนินงานและค่าคะแนนที่ได้ จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการดังนี้  
 

ระดับ กิจกรรมด้าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ ค่าคะแนน 
1 - ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้าน

มาตรฐานการให้บริการ 
- เอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
ด้านมาตรฐานการให้บริการ / เอกสาร
หลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

1 

2 - จัดท าแบบประเมินการให้บริการของ
หน่วยงาน (Assessment Process) 

- แบบฟอร์มที่ 5-1 (ภ)  
แบบประเมิน การให้บริการของ

หน่วยงาน (Assessment Process) 

3 

3 - จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
เพ่ือตรวจประเมินพ้ืนที่ในการก ากับดูแล
ตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯ ที่ 
กรมก าหนด และเพ่ือตรวจประเมินพ้ืนที่
ที่ส่งเข้าร่วมรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 2564 

- แบบฟอร์มที่ 5 - 2 (ภ)   
แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการ

ให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(Action Plan)  

5 
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1.2 การประเมินรอบ  6 เดือนหลัง  
 

ตัวช้ีวัด ผลการด้าเนินงาน 
ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อ จ านวน
หน่วยงานทั้งหมดที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ระบุระดับคะแนน) 

         
 การพิจารณาร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครบทุกพื้นที่ 

1 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น ร้อยละ 50 
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่สมัครเข้าร่วม 

3 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 50 ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/
พ้ืนที่สาขา ที่สมัครเข้าร่วม 

5 

 
ค้าอธิบาย 

1. หากส านักงานสรรพสามิตภาค ส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา สมัครเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไม่ครบทุกพื้นที่ (ตามที่ได้คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ้าปี พ.ศ. 2564)  ดังนั้น คะแนนการประเมิน 
รอบ 6 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตภาค จะเท่ากับ 0 (ศูนย์)         
 

2. การค านวณร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี้ 
 

สูตรการค้านวณ 
Y = (A/B) x 100 

 

โดย 
Y = ร้อยละ ของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อ จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่

เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2564 
A = จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาค ที่

ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น/ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 
2564  

B = จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาคทั้งหมดที่
สมัครเขา้ร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท า “เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุประดับคะแนนการพิจารณารอบ  
6 เดือนหลัง” เพ่ือให้สะดวกต่อการพิจารณา/การค านวณตามเกณฑ์การให้คะแนนของส านักงานสรรพสามิตภาค 

ตัวอย่างการพิจารณา/การคา้นวณ (การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง) 
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ส้านักงานสรรพสามิตภาคที่ X คัดเลือกส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา เข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15 แห่ง  ดังนั้น การประเมินรอบ 6 เดือน
หลัง ให้พิจารณา/ค านวณ ดังนี้ 

 

จาก “เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุประดับคะแนนการพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง” จะสรุปได้ว่า 
 

เกณฑ์การพิจารณา/การค้านวณ 
จ้านวน

หน่วยงาน (แห่ง) 
ระดับคะแนน 

จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ผ่านการคัดกรองเอกสาร
เบื้องต้นร้อยละ 50 ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่สมัคร
เข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน ฯ GECC (แห่ง) 

7 3 

จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 50 
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่สมัครเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐาน ฯ GECC (แห่ง) 

7 5 

 
จากตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 : มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จ้านวน 10 แห่ง 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ้านวนตั้งแต่ 7 แห่งขึ้นไป 
ดังนั้น คะแนนการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของส้านักงานสรรพสามิตภาคที่ X จะเท่ากับ 5          

       

กรณีที่ 2 : มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จ้านวน 7 แห่ง 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564  จ้านวน 7 แห่ง ดังนั้น 
คะแนนการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของส้านักงานสรรพสามิตภาคที่ X จะเท่ากับ 5  

         

กรณีที่ 3 : มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จ้านวน 7 แห่ง 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ้านวน 6 แห่งหรือน้อยกว่า 
ดังนั้น คะแนนการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของส้านักงานสรรพสามิตภาคที่ X จะเท่ากับ 3 

       

กรณีที่ 4 : มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น จ้านวน 6 แห่ง 
ดังนั้น คะแนนการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของส้านักงานสรรพสามิตภาคที่ X จะเท่ากับ 1 
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3. กรณีส้านักงานสรรพสามิตพื นที่ 
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3. กรณีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
ให้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

(GECC) เป็นแนวทางในการด าเนินการ โดยให้ด้าเนินการทั้งในส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่และส้านักงานสรรพสามิต
พื้นที่สาขาในการก้ากับดูแล 
 

ผู้รบัการประเมิน : สรรพสามิตพื้นที่ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

1. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ  
 

1.1 การประเมินรอบ 6 เดือนแรก   
 

ตัวช้ีวัด ผลการด้าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ 

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

โดยผลการด าเนินการและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ ดังนี้  
 

ระดับ กิจกรรมด้าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานการด้าเนินการ ค่าคะแนน 
1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านมาตรฐาน

การให้บริการ / การมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
- เอกสารค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างาน 
ด้านมาตรฐานการให้บริการ /เอกสาร
หลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบ * 

1 

2 จัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของ
ศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารและสถานที่ในการขอรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

- แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ)  
แบบประเมินระบบการให้บริการ

ของหน่วยงาน (Self – Assessment 
Report) ** 
 

- แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ)  
แผนการติดตามผลการด าเนินการ

ของศูนย์ราชการสะดวก (Government 
Easy Contact Center : GECC) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ** 

3 

3 ด า เนิ นการ  ตามแผนการติ ดตามผล 
การด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผน และเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบ  

- แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ)  
แผนการติดตามผลการด าเนินการ

ของศูนย์ราชการสะดวก (Government 
Easy Contact Center : GECC) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่มีการรายงานรอบ 6 เดือนแรก ** 

5 
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หมายเหตุ  
* (ดอกจัน 1 ดอก) หมายถึง การจัดส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ /เอกสาร

หลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 
- ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไม่มีสาขา ให้จัดส่งเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ / เอกสารมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ ในระบบรายงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
- ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล จัดเตรียมเอกสารค าสั่ง

แต่งตั้งคณะท างานฯ / เอกสารมอบหมายผู้รับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง (ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแลทุกสาขา) โดยส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เป็นผู้รวบรวมเอกสารดังกล่าว และจัดส่ง 
ในระบบรายงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 

** (ดอกจัน 2 ดอก) หมายถึง การจัดส่งเอกสารการด าเนินการ แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) และ แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) 
ให้ด าเนินการดังนี้  

- ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไม่มีสาขา ให้จัดส่งเอกสารการด าเนินการ แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) และ 
แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) ในระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

- ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล 
• ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา ให้จัดเตรียมเอกสารการด าเนินการ แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) 

และ แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) ของหน่วยงานตนเอง และส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ก ากับดูแล 
เป็นผู้รายงานในระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

• ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่ต้องจัดท าเอกสารการด าเนินการ แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) และ 
แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แต่ให้เป็นผู้รวบรวมเอกสารด าเนินการของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่สาขาในการก ากับดูแล และรายงานในระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 

1.2 การประเมินรอบ  6 เดือนหลัง  
 

ตัวช้ีวัด ผลการด้าเนินการ ค่าคะแนนที่ได้ 

จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ในการก ากับดูแล 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 1 หน่วยงาน 

(ระบุระดับคะแนน) (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
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โดยผลการด าเนินการและค่าคะแนน จะพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานการด าเนินการ ดังนี้  
 

กิจกรรมการด้าเนินการ ค่าคะแนน 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา คัดเลือกอย่างน้อย 1 หน่วยงาน และจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

1 

ส านักงานสรรพสามิตภาค ประเมินให้คะแนนการจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาที่ได้รับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก 

2 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาที่ได้รับการคัดเลือก (อย่างน้อย 1 แห่ง) เข้าร่วม 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2464 แต่ไม่ผ่าน  
การคัดกรองเอกสารเบื้องต้น 

3 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาที่ได้รับการคัดเลือก (อย่างน้อย 1 แห่ง) เข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2464  ผ่านการคัดกรอง
เอกสารเบื้องต้น แต่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

4 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาที่ได้รับการคัดเลือก (อย่างน้อย 1 แห่ง) ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

5 

 

ทั้งนี้ การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ด าเนินการดังนี้  
(1) ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ไม่มีสาขา ให้สรุปผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ)   

ในรอบ 6 เดือนหลัง และจัดส่งเอกสารดังกล่าวในระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(2) ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล 

(2.1) ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา ให้สรุปผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ)   
ในรอบ 6 เดือนหลัง และให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ก ากับดูแลเป็นผู้รายงานในระบบรายงาน 
ผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

(2.2) ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ไม่ต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินการตามแบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) 
ในรอบ 6 เดือนหลัง ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  แต่ให้เป็นผู้รวบรวมเอกสารด าเนินการของส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่สาขาในการก ากับดูแลทุกแห่ง และรายงานในระบบรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

 

หมายเหตุ 
1. กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานฯ GECC ครบทุกแห่ง ต้องคัดเลือก

อย่างน้อย 1 หน่วยงาน เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
2. กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ได้รับการรับรองครบทุกแห่งแล้วจะได้คะแนนตามเกณฑ์  

การให้คะแนนระดับ 5 
3. กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ จะต้องด าเนินการต่ออาย ุ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยไม่ถือให้เป็นหน่วยงานตามหมายเหตุ ข้อ 1 ยกเว้นไม่มีพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาอ่ืน ๆ แล้ว ให้ถือตาม
หมายเหตุข้อ 1 
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หลักเกณฑ์และค้าอธิบายเพิ่มเติม 
นิยาม 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พื้นที่สาขา หมายถึง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่ไม่มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
สาขาในก ากับดูแล/ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา  
 
หลักเกณฑ ์

1. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่เข้าร่วมการประเมินประจ าปี พ.ศ. 2564 ต้องเป็นหน่วยงาน ที่ยังไม่ผ่าน 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มาก่อน หรือเป็นหน่วยงานที่อายุการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) หมดอายุ ซึ่งหน่วยงานนั้นจะต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 

1.1 กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ ไม่มี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล แบ่งได้  
6 กรณี ดังนี้ 

 

(1) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ทีต่้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  

 

1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สิงห์บุรี 
2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ่างทอง 
3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 1 
4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 
5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สตูล 
6) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 4 

 

ทั้งนี้ การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4  
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
และการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนา
องค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

(2) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) หมดอายุ ในปี พ.ศ. 2563   มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 1 

 

ทั้งนี้ การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4   
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
และการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 ด าเนินการตามแนวทาง  
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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(3) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) แล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ มีจ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย  

 

(3.1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 

1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 2 
2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 2 
3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครนายก 
4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรสาคร 
5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ภูเก็ต 
6) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 
 

(3.2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปทุมธานี 1 
2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 1 
3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชลบุรี 2 
4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ 1 
5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ 2 
6) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรสงคราม 
7) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครปฐม 1 
8) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 
9) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 5 
 

 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ทั้ง 15 แห่ง ตามตารางข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
 

(3.1) รักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของ
กรมสรรพสามิต 

 

(3.2) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

(3.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทาง 
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(3.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่ทั้ง 15 แห่ง จะได้คะแนน
ประเมินที่ระดับ 5  

 

(4) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส้านักงานฯ  มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครปฐม 2  ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวไม่ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 แต่ต้องด าเนินการ ดังนี้   

 

(4.1) ให้ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐาน 
การให้บริการของกรมสรรพสามิต 
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(4.2) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  ให้ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครปฐม 2 ด าเนินการ ดังนี้ 

(4.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครปฐม 2 ด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

(4.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับคณะท างานตรวจ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตภาคที่  
1 – 10 จะพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน ในรอบ 6 เดือนหลัง ซ่ึงส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครปฐม 2 จะได้
คะแนนประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 1 – 2 (ผลประเมินของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ดังกล่าว จะไม่ส่งผลต่อการพิจารณา
หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และ
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค) โดยส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีนครปฐม 2 จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(4.2.2.1) จัดท าหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ไม่สามารถเข้าร่วม 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่การก่อสร้าง
อาคารเสร็จสมบูรณ์  

(4.2.2.2) กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2565 หรือปีที่จะก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ 

(4.2.2.3) จัดส่งเอกสาร ตามข้อ (4.2.2.1) และ (4.2.2.2) มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในเดือนมีนาคม 2564 เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน 

 

(5) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารคัดเลือกเพิ่มเติม 
เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ้าปี พ.ศ. 2564 และไม่ใช่
อาคารส้านักงานของกรมสรรพสามิต  มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่  ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1  

 

(5.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 พิจารณาเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

(5.2) กรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564  ให้ประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

(5.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนา
องค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(5.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  ให้ประเมินผลการด าเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่) ซ่ึงผลประเมินของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 
จะส่งผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของส านักงาน
สรรพสามิตภาค และผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค  
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(5.3) กรณีท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 ไม่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564  ต้องด าเนินการ ดังนี้  

(5.3.1) ให้ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และ
มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

(5.3.2) ให้ประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการใน
ประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

(5.3.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(5.3.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับคณะท างาน
ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 
1 – 10 จะพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน ในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ระยอง 1 จะได้
คะแนนประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 1 – 2 (ผลประเมินของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ดังกล่าว จะไม่ส่งผลต่อการพิจารณา
หลักเกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และ
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค) โดยส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

A) จัดท าหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ไม่สามารถ 
เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

B) กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2565 

C) ให้จัดส่งเอกสาร ตามข้อ A) และ B) มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ภายในเดือนมีนาคม 2564 เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน 

 

(6) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เป็นอาคารส้านักงานของกรมสรรพสามิต ต้องเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ทุกส้านักงาน 

(6.1) ทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

(6.2) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
และการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

1.2 กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล แบ่งได้ 6 กรณี 
ดังนี้ 

(1) กรณีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล ที่ยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  มีจ านวน 44 แห่ง ประกอบด้วย  
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หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1   
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชัยนาท 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นนทบุรี 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี  
(4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2   
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ฉะเชิงเทรา 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตราด 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปราจีนบุรี 
(4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระแก้ว 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3   
จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครราชสีมา 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชัยภูม ิ
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บุรีรัมย์ 
(4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ยโสธร 
(5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด 
(6) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ศรีสะเกษ 
(7) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุรินทร์ 
(8) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุบลราชธานี 
 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4   
จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ขอนแก่น 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม 
(4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มุกดาหาร 
(5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองบัวล าภู 
(6) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หนองคาย 
(7) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เลย 
(8) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุดรธานี 
(9) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่บึงกาฬ 
 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5   
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าปาง 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แพร่ 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนทีน่่าน 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6   
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ก าแพงเพชร 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พิจิตร 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พิษณุโลก 
(4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพชรบูรณ์ 
(5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนทีสุ่โขทัย 
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หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7   
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กาญจนบุรี 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุพรรณบุรี 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8   
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กระบี่ 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พังงา 
(4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระนอง 

 

หน่วยงานในก ากับดูแลของ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9   
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

(1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนทีน่ราธิวาส 
(2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปัตตานี 
(3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ยะลา 
(4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สงขลา 
 

 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จ านวน 44 แห่ง ตามตารางข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  

 

(1.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล 
สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 1 แห่ง   

 

(1.2) ในกรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล มีความพร้อมในการเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานฯ มากกว่า 1 แห่ง ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สามารถส่งเพิ่มเติมได้  

ทั้งนี้ ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่เป็น
อาคารส านักงานของกรมสรรพสามิต สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ทุกส านักงาน 

 

(1.3) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
และการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนา
องค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวอย่าง   
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล จ านวน 3 แห่ง 

ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี สาขาเมืองสระบุรี สาขาแก่งคอย และสาขาหนองแค  โดยมีส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี สาขาเมืองสระบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 
พ.ศ. 2563 แล้ว   

ดังนั้น ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี ควรพิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี สาขา
แก่งคอย และ/หรือ สาขาหนองแค สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สระบุรี ในรอบ 6 เดือนแรก และ
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รอบ 6 เดือนหลัง ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(2) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแลได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขาแล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 
มีจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

 

1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พะเยา 
2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน 
3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตาก 
4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุทัยธานี  
5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพชรบุรี  
6) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชุมพร  
7) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตรัง   
8) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร 

 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ทั้ง 8 แห่งข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
 

(2.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล ด าเนินการ
รักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

 

(2.2) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

(2.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทาง 
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(2.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ทั้ง 8 แห่ง จะได้คะแนน
ประเมินที่ระดับ 5  

 

ตัวอย่าง  
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแลประกอบด้วย 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร  สาขาวานรนิวาส  และสาขาสว่างแดนดิน โดยมีส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
ปี พ.ศ. 2562  และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส และสาขาสว่างแดนดิน ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี พ.ศ. 2563  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร ต้องแจ้งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
สาขาในก ากับดูแล ทั้ง 3 แห่ง ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐาน 
การให้บริการของกรมสรรพสามิต  โดยการประเมินรอบ 6 เดือนแรก ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร จะต้องด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต :  
กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  ในส่วนของการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สกลนคร จะได้คะแนน
ประเมินที่ระดับ 5  
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(3) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขาแล้ว และมีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา 
ในก้ากับดูแล ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

 

1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ 
2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ล าพูน 
3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อุตรดิตถ์ 
4) ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีพัทลุง 

 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ทั้ง 4 แห่งข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้  
 

(3.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล  
ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564   

 

(3.2) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล ที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 
ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

 

(3.3) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
และการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนา
องค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวอย่าง 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล จ านวน  

2 แห่ง ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ สาขาเมืองอ านาจเจริญ และสาขาปทุมราชวงศา ซึ่งส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ สาขาเมืองอ านาจเจริญ ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ในปี พ.ศ. 2561 และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2563  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ ต้องส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
อ านาจเจริญ สาขาเมืองอ านาจเจริญ เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 พร้อมแจ้งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา ด าเนินการรักษามาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่อ านาจเจริญ ในรอบ 6 เดือนแรก 
และรอบ 6 เดือนหลัง ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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(4) กรณีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล ประกอบด้วย 
- ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
- ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ  
- ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 

มีจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
1) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จันทบุรี  
2) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครพนม 
3) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
4) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย 
5) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์  
6) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี 

 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ทั้ง 6 แห่งข้างต้น จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 

(4.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล  
ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ อย่างน้อย 1 แห่ง และ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 
เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

(4.2) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล ที่ได้รับ  
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 
ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

 

(4.3) การประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินรอบ 6 เดือนแรก 
และการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวอย่าง  
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล จ านวน 4 แห่ง 

ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ สาขาลาดยาว สาขาท่าตะโก และสาขาตาคลี  
โดยมีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2561 และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2563  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2564 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ ต้องส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา 
จ านวน 2 แห่ง เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ (ต่ออายุการรับรองมาตรฐาน) และ พิจารณาส่งส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี และ/หรือ สาขาท่าตะโก ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ ในรอบ 6 เดือนแรก 
และรอบ 6 เดือนหลัง ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจากการด าเนินการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี และ/หรือ สาขา 
ท่าตะโก 

(5) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก้ากับดูแล ที่ยังไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และไม่ใช่อาคารส้านักงานของกรมสรรพสามิต 
และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส้านักงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วม
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ้าปี พ.ศ. 2564 เหลือเพียง 1 แห่ง  

 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ไม่ต้องส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขานั้น เข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 แต่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 

(5.1) จัดท าหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ไม่สามารถเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่การก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเสร็จสมบูรณ์  

 

(5.2) กรอกรายละเอียดใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดเตรียมเอกสารประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเอกสารในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2565 

 

(5.3) จัดส่งเอกสารตามข้อ (5.1) และ (5.2) ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนมีนาคม 2564 
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน 

 

(5.4) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการในประเด็นที่ 4 
การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

(5.1.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามแนวทาง
ที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(5.1.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับคณะท างาน  
ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิต  
ภาคท่ี 1 – 10 จะพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน ในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ จะได้คะแนน
ประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 1 – 2  ทั้งนี้ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาจะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน
และหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และผู้อ านวยการส านักงาน
สรรพสามิตภาค  

 (6) กรณี ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก้ากับดูแล  
เป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ้าปี พ.ศ. 2564 และไม่ใช่อาคารส้านักงานของกรมสรรพสามิต  

 

(5.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ พิจารณาส่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

(5.2) กรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564  ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ส าหรับการประเมินรอบ  
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6 เดือนแรก และการประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  ทั้งนี้ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาค  

 

(5.3) กรณีที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ไม่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ต้องด าเนินการ ดังนี้  

(5.3.1) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ แจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาให้ด าเนินการ
ตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

(5.3.2) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่การด าเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรแบบ 
บูรณาการในประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต : กรณีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  

(5.3.2.1) การประเมินรอบ 6 เดือนแรก  ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ด าเนินการ
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(5.3.2.2) การประเมินรอบ 6 เดือนหลัง  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับคณะท างาน
ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตของส านักงานสรรพสามิต  
ภาคที่ 1 – 10 จะพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน ในรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จะได้ 
คะแนนประเมินอยู่ในช่วงคะแนน 1 – 2 ทั้งนี้ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา จะไม่มีผลต่อการพิจารณาหลักเกณฑ์ 
การประเมินและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติของส านักงานสรรพสามิตภาค และผู้ อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาค) โดยส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

A) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาจัดท าหนังสือชี้แจงเหตุผล 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

B) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียด
ใบสมัครการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 และจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบใบสมัครทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร 
ในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี พ.ศ. 2565 

C) ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่รวบรวมเอกสาร ตามข้อ A) และ B) 
และมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในเดือนมีนาคม 2564 เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการ/ค่าคะแนน 

 

2. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่ไม่ได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 และยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
ให้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต และจะต้องเข้าร่วมในปีถัดไป 

 

3. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) แล้ว ให้ด าเนินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การให้บริการของกรมสรรพสามิต 
 

4. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา ที่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
หมดอายุ ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ทันท ี
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5. คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
ของส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่
สาขา โดยตรวจประเมินตาม “คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของ 
กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ” 
 

6. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 
(ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2561 จ านวน 12 แห่ง) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ปี พ.ศ. ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GECC 

ภายใต้การก้ากับดูแล 
ของส้านกังานสรรพสามิต

ภาคท่ี 
ส้านักงานสรรพสามิต รวม 

2560 10 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 1 

2561 

2 พ้ืนที่จันทบุรี สาขาเมืองจนัทบุรี 1 

3 พ้ืนที่อ้านาจเจริญ สาขาเมืองอ้านาจเจริญ 1 

4 พ้ืนที่นครพนม 1 

5 

พ้ืนที่ล้าพูน สาขาเมืองล้าพูน 

4 
พ้ืนที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ 

พ้ืนที่เชียงราย สาขาเมืองเชียงราย 

พ้ืนที่อุตรดิตถ์ สาขาเมืองอุตรดิตถ์ 

6 พ้ืนที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์ 1 

7 พ้ืนที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 1 

9 พ้ืนที่พัทลุง สาขาเมืองพัทลุง 1 

10 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 1 

รวม 12 
 

7. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี  
พ.ศ. 2562 (ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของ  
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 28 แห่ง) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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ระดับกา้วหน้า จ้านวน 2 แห่ง 
 

 

ระดับพื้นฐาน จ้านวน 26 แห่ง 
 

ส้านักงานสรรพสามิต
ภาคท่ี 

ส้านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ้าปี พ.ศ. 2562 

รวม 

1 พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา 2  

 
พ้ืนที่ปทุมธานี 2 

พ้ืนที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี 
3 

2 
พ้ืนที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ 

พ้ืนที่นครนายก 
2 

3 
พ้ืนที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด 
พ้ืนที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ 

2 

4 
พ้ืนที่สกลนคร สาขาเมืองสกลนคร 
พ้ืนที่นครพนม สาขาศรีสงคราม 

2 

5 พ้ืนที่ล้าปาง สาขาเมืองล้าปาง  
 พ้ืนที่น่าน สาขาเมืองน่าน 5 

 
พ้ืนที่พะเยา สาขาเมืองพะเยา 

พ้ืนที่แพร่ สาขาเมืองแพร่ 
พ้ืนที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมืองแม่ฮอ่งสอน 

 

6 พ้ืนที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก 1 

7 
พ้ืนที่สมุทรสาคร 

พ้ืนที่เพชรบุรี สาขาชะอ้า 
พ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ ์

3 

8 

พ้ืนที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธาน ี
พ้ืนที่ชุมพร สาขาเมืองชมุพร 
พ้ืนที่พังงา สาขาตะกั่วป่า 

พ้ืนที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 
พ้ืนที่ภูเก็ต 

5 

9 
พ้ืนที่ตรัง สาขาเมืองตรัง 

พ้ืนที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี 
2 

10 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 1 

รวม 26 

ส้านักงานสรรพสามิต
ภาคท่ี 

ส้านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ้าปี พ.ศ. 2562 

รวม 

5 พ้ืนที่อุตรดิตถ์ สาขาน้้าปาด 1 

6 พ้ืนที่เพชรบูรณ์ สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 1 

รวม 2 
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8. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(ตามประกาศคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 73 แห่ง) มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
ระดับก้าวหน้า จ้านวน 7 แห่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้านักงานสรรพสามิต
ภาคท่ี 

ส้านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

 
รวม 

3 พ้ืนที่อุบลราชธานี สาขาเขมราฐ 1 

4 พ้ืนที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย 1 

5 
พ้ืนที่เชียงใหม่ สาขาฝาง 
พ้ืนที่เชียงใหม่ สาขาฮอด 

2 

8 
พ้ืนที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี ่
พ้ืนที่ชุมพร สาขาหลังสวน 

2 

10 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 1 

รวม 7 
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9. รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ 
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้อ้างถึง หนังสือที่กรมสรรพสามิตส่งรายชื่อ
การเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ้าปี พ.ศ. 2564 แก่ส้านักงานปลัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี 
 
 
 

ระดับพื้นฐาน จ้านวน 66 แห่ง 

ภาคท่ี ส้านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา รวม 

1 สสพ. พื้นที่ปทุมธานี 1 สสพ. สระบุรี สาขาเมืองสระบุรี สสพ. พื้นที่พระนครศรอียุธยา 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 สาขาวารินช้าราบ 
สสพ.พื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง 
สสพ.พื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ 

สสพ.พื้นที่อ้านาจเจริญ 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 สาขาน้้าพอง 
สสพ.พื้นที่บึงกาฬ 
สสพ.พื้นที่กาฬสินธุ์ สาขาเมืองกาฬสินธุ์ 

สสพ.พื้นที่หนองบัวล้าภู สาขาเมืองหนองบัวล้าภู 
สสพ.มุกดาหาร สาขาเมืองมุกดาหาร 
สสพ.พื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ 
สสพ.พื้นที่เลย สาขาเมืองเลย         

สสพ.พื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี 
สสพ.พื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 
สสพ.พื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม 
สสพ.พื้นที่สกลนคร สาขาวานรนิวาส 

13 

5 สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง 
สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด 
สสพ.พื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย 
สสพ.พื้นที่ล้าปาง สาขาสบปราบ 

สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย 
สสพ.พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง 
สสพ.พื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 
 

สสพ.พื้นที่พะเยา สาขาปง 
สสพ.พื้นที่น่าน สาขาเวียงสา 
สสพ.พื้นที่ล้าพูน สาขาบ้านโฮ่ง 
 

10 

6 สสพ.พื้นที่สุโขทัย สาขาสวรรคโลก 
สสพ.พื้นที่สุโขทัย สาขาเมืองสุโขทัย 
สสพ.พื้นที่ก้าแพงเพชร สาขาเมือง
ก้าแพงเพชร 

สสพ.พื้นทีพ่ิษณุโลก สาขาวังทอง 
สสพ. พื้นท่ีอุทัยธานี สาขาบ้านไร่ 
สสพ.พื้นทีอุ่ทัยธานี สาขาเมืองอุทัยธานี 
สสพ.พื้นที่พิจิตร สาขาเมืองพิจิตร 

สสพ. พื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว 
สสพ.พื้นที่ตาก สาขาเมืองตาก 
สสพ.พื้นที่ตาก สาขาแม่สอด 
 

10 

7 สสพ.พื้นที่สมุทรสงคราม 
สสพ.พื้นที่นครปฐม 1 
สสพ. พื้นท่ี เพชรบุรี สาขาเมืองเพชรบุรี 

สสพ.พื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพรรณบุรี  
สสพ.พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน 

สสพ.พื้นที่กาญจนบุรี สาขาเมืองกาญจนบุรี 
สสพ.พื้นที่กาญจนบุรี สาขาท่าม่วง 

7 

8 สสพ.พื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ 
สสพ.พื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน 

สสพ.พื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาเมือง
นครศรีธรรมราช 

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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10. รายชื่อส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น และผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้อ้างถึง หนังสือที่
ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น และรายชื่อหน่วยงาน  
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ้าปี พ.ศ. 2564 
 
 

เอกสารแนบ 
 

ส่วนกลาง 
1. แบบฟอร์มท่ี 5 – 1 (ก) แผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ 

 
ส้านักงานสรรพสามิตภาค 

1. แบบฟอร์มท่ี 5 - 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
2. แบบฟอร์มท่ี 5 - 2 (ภ) แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Action Plan) 
3. เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุประดับคะแนนการพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง 

 
ส้านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 

1. แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment Report) 
2. แบบฟอร์มท่ี 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  

 

ภาคผนวก ก 
 

(ประเด็นที ่1 : การมุง่เนน้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 
ประกอบด้วย 

 
เรื่อง ภาคผนวก ก 

หน้า 

แบบส ำรวจ 1-1 แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 1 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 2 



 
 
  

ภาคผนวก ก 1 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
        “(ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม)........................................................................” 
                               “(สถานที่).......................................................................” 
                          “(วัน/เดือน/ปี).......................................................................” 

 

โปรดระบุประเภทกิจกรรมที่เข้ำร่วม (โปรดเลือกเพียง 1 กิจกรรม) 
           กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม 
           ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)         
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชำย                 หญิง  
2. อำยุ ต่ ำกว่ำ 20 ปี         20 - 30 ปี          31 - 40 ปี        41 - 50 ปี        51 - 60 ปี         60 ปีขึ้นไป 
3. สถำนภำพผู้ตอบ         ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรม                           ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำร                   
                                ผู้ขอใบอนุญำตขำยสุรำ ยำสูบ และไพ่              ผู้เสียภำษตีำม พ.ร.บ. สรรพสำมิต พ.ศ. 2560 
                                หน่วยงำนภำครัฐ                                       ภำคเอกชน  
                                ประชำชน                                               นักเรียน นกัศึกษำ                  
                                อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................... 
 

4. ท่ำนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมกับกรมสรรพสำมิตหรือไม่        ครั้งแรก       1 – 3 ครั้ง       มำกกว่ำ 3 ครั้ง 
ส่วนที่ 2 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
กรุณำขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่ำน       
2 รูปแบบ/หัวข้อ ในกำรจดักิจกรรมสอดคล้องกับควำมต้องกำร/ 

ควำมคำดหวังของท่ำน 
     

3 ท่ำนได้รับควำมรู/้ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเพื่อน ำไปปรับใช้ได้      
4 ท่ำนได้มสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ      
5 ท่ำนมีควำมรับรู้ และเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมติ      
6 เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถให้ข้อมลู หรือตอบข้อซักถำมของท่ำนได้เป็นอย่ำงดี      
7 ช่องทำงกำรสื่อสำร และประชำสมัพันธ์กิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
8 ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
9 สถำนท่ีจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม      
10 ภำพรวมควำมพึงพอใจในกำรจัดกจิกรรมครั้งนี ้      

 

ขอให้ท่ำนโปรดแสดงข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรจดักิจกรรมของกรมสรรพสำมิตต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

 ขอบพระคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม   

แบบส ารวจ 1-1 
 



 
 

ภาคผนวก ก 2 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

ประเด็นที่ 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมที่ 1 : การเปิดโอกาสให้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 2 : ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)         
หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 
ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 
โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 
 

ค าอธิบาย  :     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ด าเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่  
                    1. การเปิดโอกาสให้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการ
ประเมินผลของหน่วยงาน 

2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 

1)  ข้อมูลการด าเนินงาน :  
   

ระดับ 
กิจกรรมด าเนินงาน 

เร่ือง การเปิดโอกาสให้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามสีว่นร่วม 
ในกระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เคร่ืองหมาย 
✓/  - ) 

1 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  

3 

ด ำเนินกำร เรื่องกำรเปดิโอกำสฯ  

1. ด ำเนินกิจกรรมกำรเปิดโอกำสฯ และส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
*กิจกรรมนี้หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และแบบปกติ 

 

2. รวบรวมประเด็นข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
เพื่อมำด ำเนินกำรต่อในข้ันถัดไป  

 

3. น ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทีไ่ดร้ับจำกผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียจำกกำร
ด ำเนินกำร เรื่องกำรเปดิโอกำสฯ มำวิเครำะห์เพื่อก ำหนด/วำงแผนแนวทำงในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกระบวนกำร หรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

 

5 
สรุปผลลัพธ์/รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรหรือกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน  

 
  

 
 

ระดับ 
กิจกรรมด าเนินงาน 

เร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เคร่ืองหมาย 
✓/  - ) 

1 จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  

3 
ด ำเนินกำร เรื่องควำมรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR)  

1. ด ำเนินกำรจดักิจกรรม CSR  
2. ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่มกิจกรรม CSR  

5 
สรุปผลกำรจัดกิจกรรม CSR และสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม CSR เสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 3 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

ประเด็นที่ 1 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน :  
 

     2.1) เรื่อง การเปิดโอกาสให้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
           การประเมินผลของหน่วยงาน 
 

ระดับท่ี การประเมิน 
กิจกรรมที่ 1  
มี 

(✓) 
ไม่มี 
(×) 

1 แผนงำน/โครงกำร เรื่องกำรเปิดโอกำสฯ 
 

  

3 รำยงำนกำรด ำเนินกำร เรื่องกำรเปิดโอกำสฯ โดยมีองค์ประกอบ ดงันี้   
1. หนังสือขออนุมัติ/ขอควำมเห็นชอบ หรือเอกสำรอื่น ๆ พร้อมรูปภำพ ท่ีแสดงให้

เห็นว่ำหน่วยงำนด ำเนินกิจกรรมเรือ่งกำรเปิดโอกำสฯ 
  

2. สรุปผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเปิดโอกำสฯ   
3. สรุปประเด็นข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกผูร้ับบริกำรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   
4. สรุปผลกำรวเิครำะห์ ที่ไดจ้ำกกำรพิจำรณำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ   
5. จัดท ำแผน/แนวทำง ในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร หรือกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำน 
  

5 รำยงำนสรุปผลลัพธ์/รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรหรือกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน เสนอหวัหน้ำหน่วยงำน 

  

 
 
 

     2.2) เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ระดับท่ี การประเมิน 
กิจกรรมที่ 1  
มี 

(✓) 
ไม่มี 
(×) 

1 แผนงำน/โครงกำร เรื่องควำมรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 
 

  

3 หนังสือขออนุมัติ/ขอควำมเห็นชอบ หรือเอกสำรอื่น ๆ  ท่ีแสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำน
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

  

5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดักิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เสนอหัวหน้ำหน่วยงำน 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้

  

1. รำยงำนสรุปผลกำรจดักิจกรรม CSR พร้อมรูปที่แสดงให้เห็นว่ำมกีำรจัดกิจกรรม   
2. รำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม CSR   

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 4 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564) 

 

3)  ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
 

ตัวชี้วัด 
 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
   (เรื่องละ 5 คะแนน) 
 

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

 
 
(ระบุร้อยละ) 

 
 
(ระบุร้อยละ) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 
 

2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผน  
   (เรื่องละ 5  คะแนน)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 - 3 - 5 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 

 
 

(ระบ ุ
ค่ำคะแนน 

1-5) 
 

 

 
 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 ……(ระบุถ้ามี)…………… 
 
 
5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

……(ระบุถ้ามี)…………… 
 
 

 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

(ประเด็นที ่2 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน) 
 

ประกอบด้วย 
 

เรื่อง ภาคผนวก ข 
หน้า 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง) 1 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 - 10) 4 

แบบ OIT ครั้งที่ 1 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นท่ี) 7 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง) 10 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 - 10) 13 

แบบ OIT ครั้งที่ 2 (ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นท่ี) 16 

ค ำอธิบำยแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) (OIT-1 และ OIT-2) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

19 

เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้ วัด  :  กำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1  :  
กำรเปิดเผยข้อมูล 

22 

เกณฑ์กำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัด : กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยที่ 2  :   
กำรป้องกันกำรทุจริต 

40 

แบบฟอร์มที่  2-1 แบบฟอร์มแนวทำง/แผนงำนแก้ไขปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
เพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร และสร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

45 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

47 



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข  1 

   

 

 

ค ำช้ีแจง

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  
    " มี "      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
    " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงำน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

600.00

O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกร 100.00

O1 (3) อ ำนำจหน้ำท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 0.00 หน่วยงำนส่วนกลำงไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี หน่วยงำนส่วนกลำงไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี

O1 (5) แผนกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน 100.00

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 100.00

O1 (7) กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงำน 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผลคะแนน

O1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 1
ตัวช้ีวัด :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (กำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564)

ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง

(3)   กำรเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

1.  กำรเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ  
                          แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
2.  กำรป้องกันกำรทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ  
                              แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนท่ีจะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้

(7)(4)
ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข  2 

   

 

 

 

 

100.00

O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100.00

100.00

O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน 100.00

200.00

O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100.00

O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100.00

1,700.00

O4  แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O6  มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน

O2  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน

O3  ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O5  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

0.00

O7  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรเปิดเผยข้อมูล

0.00

O8  กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน

O9  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข  3 

   

 

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100.00

100.00

O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 100.00

O12 (2) กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 100.00

O12 (3)
กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน
( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

กำรเปิดเผยข้อมูล (17 ข้อมูล) 1,700.00 0.00 0.00

กำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,200.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1

O10  กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

O11  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรป้องกันกำรทุจริต

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1
(4) (7)

ข้อมูล
ผลคะแนน

(3)  กำรป้องกันกำรทุจริต



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 4 

 

 

 

ค ำช้ีแจง

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  
    " มี "      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
    " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงำน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกร 100.00

O1 (3) อ ำนำจหน้ำท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน 100.00

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 100.00

O1 (7) กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงำน 100.00

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 1
ตัวช้ีวัด :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (กำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564)

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 - 10

0.00

(7)
ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1

0.00

0.00

0.00

0.00

1.  กำรเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ  
                          แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
2.  กำรป้องกันกำรทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน
รับทรำบ  

O1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน

ผลคะแนน

(3)   กำรเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

0.00

(4)
ข้อมูล



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 5 

 

 

100.00

O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A (ถำม-ตอบ) 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100.00

100.00

O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน 100.00

200.00

O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100.00

O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O3  ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน

O7  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

O8  กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน

O9  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน

O4  แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O5  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O6  มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(10)  ผลประเมินกำรเปิดเผยข้อมูล 0.00

O2  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน 0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 6 

 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100.00

100.00

O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 100.00

O12 (2) กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 100.00

O12 (3)
กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน
( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

กำรเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

กำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

0.00

0.00

1

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1
(4) (7)

ข้อมูล
ผลคะแนน

(3)  กำรป้องกันกำรทุจริต

O10  กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

O11  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรป้องกันกำรทุจริต

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง คร้ังท่ี 1

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 7 

 

 

ค ำช้ีแจง

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  
    " มี "      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
    " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงำน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้ำงองค์กร 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน 100.00

O1 (3) อ ำนำจหน้ำท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน 100.00

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 100.00

O1 (7) กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 100.00

1.  กำรเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ  
                          แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
2.  กำรป้องกันกำรทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน
รับทรำบ  

O1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน

(3)   กำรเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

0.00

0.00

(7)(4)
ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1ข้อมูล

ผลคะแนน

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 1
ตัวช้ีวัด :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (กำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564)

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 8 

 

 

 

100.00

O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100.00

100.00

O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน 100.00

200.00

O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100.00

O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

O4  แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O5  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O7  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรเปิดเผยข้อมูล

O8  กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน

O9  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

O2  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน

O3  ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

O6  มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่1 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 9 

 

 

 

  

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100.00

100.00

O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 100.00

O12 (2) กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 100.00

O12 (3)
กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน
( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

กำรเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

กำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

1

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1

O10  กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

O11  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรป้องกันกำรทุจริต

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง คร้ังท่ี 1

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 1

0.00

0.00

0.00

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ข้อมูล

(3)  กำรป้องกันกำรทุจริต
(4) (7)



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข 10 

 

 

ค ำช้ีแจง

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  
    " มี "      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
    " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงำน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

600.00

O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกร 100.00

O1 (3) อ ำนำจหน้ำท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 0.00 หน่วยงำนส่วนกลำงไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี หน่วยงำนส่วนกลำงไม่ต้องตอบแบบประเมินในข้อน้ี

O1 (5) แผนกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน 100.00

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 100.00

O1 (7) กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงำน 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ผลคะแนน

O1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 2
ตัวช้ีวัด :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (กำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564)

ส ำหรับหน่วยงำนในส่วนกลำง

(3)   กำรเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูล

1.  กำรเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ  
                          แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
2.  กำรป้องกันกำรทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ
  

(7)(4)
ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข 11 

 

 

 

 

100.00

O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100.00

100.00

O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน 100.00

200.00

O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100.00

O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100.00

1,700.00

O4  แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O6  มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน

O2  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน

O3  ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O5  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

0.00

O7  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรเปิดเผยข้อมูล

0.00

O8  กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน

O9  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง) 

ภาคผนวก ข 12 

 

 

 

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100.00

100.00

O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 100.00

O12 (2) กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 100.00

O12 (3)
กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน
( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

กำรเปิดเผยข้อมูล (17 ข้อมูล) 1,700.00 0.00 0.00

กำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,200.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2

O10  กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

O11  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรป้องกันกำรทุจริต

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง คร้ังท่ี 2

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2
(4) (7)

ข้อมูล
ผลคะแนน

(3)  กำรป้องกันกำรทุจริต



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 13 

 

 

ค ำช้ีแจง

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  
    " มี "      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
    " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงำน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกร 100.00

O1 (3) อ ำนำจหน้ำท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน 100.00

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 100.00

O1 (7) กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงำน 100.00

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 2
ตัวช้ีวัด :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (กำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564)

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 - 10

ผลคะแนน

(3)   กำรเปิดเผยข้อมูล

1.  กำรเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ  
                          แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
2.  กำรป้องกันกำรทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน
รับทรำบ  

(7)(4)
ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2ข้อมูล

0.00

O1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

ภาคผนวก ข 14 

 

 

 

 

100.00

O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A (ถำม-ตอบ) 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100.00

100.00

O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน 100.00

200.00

O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100.00

O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

O8  กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน

O9  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O7  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

O2  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน

O3  ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

O4  แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O5  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O6  มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 
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(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100.00

100.00

O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 100.00

O12 (2) กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 100.00

O12 (3)
กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน
( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

กำรเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

กำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

ข้อมูล
ผลคะแนน

(3)  กำรป้องกันกำรทุจริต

1

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2

O10  กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

O11  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรป้องกันกำรทุจริต

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง คร้ังท่ี 2

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2
(4) (7)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 
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ค ำช้ีแจง

3. โปรดเลือก "มี/ไม่มี" ในคอลัมน์ กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  
    " มี "      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
    " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

(1)  ช่ือหน่วยงำน

(2)  เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน

(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

700.00

O1 (1) โครงสร้ำงองค์กร 100.00

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน 100.00

O1 (3) อ ำนำจหน้ำท่ี 100.00

O1 (4) พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 100.00

O1 (5) แผนกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน 100.00

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 100.00

O1 (7) กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 100.00

1.  กำรเปิดเผยข้อมูล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ  
                          แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
2.  กำรป้องกันกำรทุจริต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชน
รับทรำบ  

O1  ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน

(3)   กำรเปิดเผยข้อมูล

0.00

0.00

0.00

0.00

(7)(4)
ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2ข้อมูล

ผลคะแนน

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  คร้ังท่ี 2
ตัวช้ีวัด :  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  (กำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564)

ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

ภาคผนวก ข 17 

 

 

 

100.00

O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 100.00

200.00

O3 (1) Q&A 100.00

O3 (2) Social Network 100.00

100.00

O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 100.00

100.00

O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน 100.00

200.00

O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน 100.00

O6 (2) E-Service 100.00

100.00

O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100.00

100.00

O8 (1) ช่องทำงแจ้งเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 100.00

200.00

O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 100.00

O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 100.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

O4  แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

O5  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O7  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรเปิดเผยข้อมูล

O8  กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน

O9  กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

O2  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน

O3  ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

O6  มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 
 

แบบ OIT ครั้งที ่2 (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 
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(5) (6) (8) (9)
กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ คะแนนเต็ม กรณีเลือก  " มี "  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website) กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล

มี/ไม่มี

100.00

O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 100.00

100.00

O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 100.00

300.00

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 100.00

O12 (2) กำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 100.00

O12 (3)
กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

100.00

500.00

ช่วงคะแนนท่ีได้ ระดับคะแนน
( 0 - 100 ) ( 1 - 5 )

กำรเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) 1,800.00 0.00 0.00

กำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล) 500.00 0.00 0.00

รวมคะแนนเต็ม 2,300.00 0.00 0.00

1

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2

O10  กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร

O11  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

O12   แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน

(10)  ผลประเมินกำรป้องกันกำรทุจริต

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง คร้ังท่ี 2

ผลคะแนน
คะแนนเต็มสรุปผลประเมิน

ผลกำรประเมิน คร้ังท่ี 2

0.00

0.00

0.00

ผลคะแนน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ข้อมูล

(3)  กำรป้องกันกำรทุจริต
(4) (7)



ค าอธิบายแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) (OIT-1 และ OIT-2) 
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
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(1) ชื่อหน่วยงาน   ให้ระบุชื่อหน่วยงำน โดยคลิกเลือกจำก Drop down list  
 

(2) เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   ให้ระบุ URL เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
 

(3)  แบบประเมินตนเองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน   
 โดยประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน 2 ด้ำน  คือ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต   

 

(4)  คอลัมน์ “ข้อมูล”  คือ  ข้อมูลต่ำง ๆ ที่แต่ละหน่วยงำนต้องเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  ประกอบด้วย 
❖ ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  การเปิดเผยข้อมูล  มี 9 ข้อย่อย  18 ข้อมูล  ดังนี้ 

 

O1 ข้อมูลพ้ืนฐำนของหน่วยงำน  (7 ข้อมูล) 
 

หน่วยงานส่วนกลาง ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 
O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน O1 (1) โครงสร้ำงหน่วยงำน  

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและ
บุคลำกร 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและ
บุคลำกร 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหำรและ
บุคลำกร 

O1 (3) อ ำนำจหน้ำที่ O1 (3) อ ำนำจหน้ำที่ O1 (3) อ ำนำจหน้ำที่ 

- O1 (4) พ้ืนที่รับผิดชอบ O1 (4) พ้ืนที่รับผิดชอบ 

O1 (5) แผนกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำน 

O1 (5) แผนกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำน 

O1 (5) แผนกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำน 

O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน O1 (6) ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน 

O1 (7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำน 

O1 (7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำน 

O1 (7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงำน 

 
 

O2 กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล) 
O2 (1) ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

 

O3 ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงำน  (2 ข้อมูล)   
O3 (1) Q&A (ถำม-ตอบ)  
O3 (2) Social Network  

 

O4 แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O4 (1) แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  

 

O5 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O5 (1) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน  
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O6 มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชนของหน่วยงำน  (2 ข้อมูล)   

O6 (1) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน  
O6 (2) E-Service 

 

O7 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O7 (1) หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

 

O8 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน  (1 ข้อมูล)   
O8 (1) ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

 

O9 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน  (2 ข้อมูล)   
O9 (1) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
O9 (2) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  

 

❖ ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  การป้องกันการทุจริต  มี 3 ข้อย่อย  5 ข้อมูล  ดังนี้ 
 

O10 กำรถ่ำยทอดเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  (1 ข้อมูล)   
O10 (1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร   
 

O11 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  (1 ข้อมูล)   
O11 (1) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  
 

O12 แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกำรทุจริตของหน่วยงำน  (3 ข้อมูล)   
O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
O12 (2) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
O12 (3) กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
             (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  

 

(5)  การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  หมำยถึง  กำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ตำม (4)  บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
- โดยเลือกค ำตอบจำก Drop down list  “มี” / “ไม่มี” กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  

 

“มี”      หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

“ไม่มี”   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือ 
                         มีข้อมูลเผยแพร่แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

(6)  คะแนนเต็ม  หมำยถึง  คะแนนของข้อมูลแต่ละข้อ  ข้อมูล 1 ข้อ เท่ำกับ 100 คะแนน  
- แบบประเมินตนเอง ส ำหรับหน่วยงำนส่วนกลำง มีทั้งหมด 22 ข้อมูล = 2,200 คะแนน 
- แบบประเมินตนเอง ส ำหรับส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคและส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่   
                           มีทั้งหมด 23 ข้อมูล  =  2,300  คะแนน   

       

หมายเหตุ  เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินระดับคะแนน จึงก าหนดใหข้้อมูล 1 ข้อ เท่ากับ 100 คะแนน 
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(7)  ผลการประเมิน  หมำยถึง  ผลคะแนนและช่วงคะแนนที่ได้ จำกกำรประเมินตนเอง ตำม (5)  

ผลคะแนน  คือ  ค่ำคะแนนของข้อมูลแต่ละข้อที่ได้จำกกำรประเมินตนเอง 
- กรณีเลือก “ มี ”   ค่ำคะแนน  เท่ำกับ 100  คะแนน ต่อ 1 ข้อ 
- กรณีเลือก “ ไม่มี ”  ค่ำคะแนน  เท่ำกับ 0  คะแนน ต่อ 1 ข้อ  

 

(8)  จากการประเมินตนเอง ตาม (5)   
- กรณีเลือก  “มี”  ให้ระบุต ำแหน่งข้อมูล (Link / URL Website)  ใน (8) 

 

(9)  จากการประเมินตนเอง ตาม (5)   
- กรณีเลือก  " ไม่มี "   ให้ระบุเหตุผล ใน (9) 
 

(10)  ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูลและผลประเมินการป้องกันการทุจริต คือ  ผลคะแนนรวมที่ได้จำกกำร
ประเมินตนเองทั้ง 2 ด้ำน 

 
หมายเหตุ   การประเมินตนเองตามคอลัมน์ (5) ทุกหน่วยงานต้องท าให้ครบทุกข้อ พร้อมระบุต าแหน่งข้อมูล 
(Link / URL Website) ในคอลัมน์ (8) หรือระบุเหตุผลในคอลัมน์ (9) แล้วแต่กรณี 
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ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  
แสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  ประกอบด้วย  
(1) ข้อมูลพื้นฐำน   (2) กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร   (3) ช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล   (4) แผนงำน/โครงกำร/แผนปฏิบัติงำน    
(5) มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน   (6) มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือส ำหรับประชำชน   (7) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล    
(8) กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต   (9) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม   

 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1  ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน    

O1 (1)  โครงสร้างหน่วยงาน - เป็นโครงสร้างของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการ 
แบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน     
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่โครงสร้ำงหน่วยงำน ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะโครงสร้ำงของหน่วยงำน  
 มีรำยละเอียดกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของหน่วยงำน ตำมสำยกำรบังคับบัญชำ 

 
 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
-  ให้ระบุ  Link/URL Website ส ำหรับ 

กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 

 

 
 
 
3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 

O1 (2) ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร - เป็นข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุลและต าแหน่งของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกร 
ของหน่วยงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน 

ประกอบด้วย ชื่อ – นำมสกุล และต ำแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
-  ให้ระบุ  Link/URL Website ส ำหรับ 

กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 

 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 

O1 (3) อ านาจหน้าที่ - มีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 24 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่เนื้อหำเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) 
ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ

หน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
 
 

- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 

- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
-  ให้ระบุ  Link/URL Website ส ำหรับ 

กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 25 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่รับผิดชอบ*** 
 
(ข้อมูลนี้เฉพาะ 
ส านักงานสรรพสามิตภาค และ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่) 

- เป็นข้อมูลพื้นที่ในความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน  
ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  
➢ ส านักงานสรรพสามิตภาค 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบของ

หน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 
❖ แผนที่แสดงพื้นที่ (จังหวัด) ในควำมรับผิดชอบ 
❖ รำยชื่อส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ในกำรก ำกับดูแล 

 

➢ ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ 
 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่/พ้ืนที่สำขำในควำม

รับผิดชอบของหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 
❖ แผนที่แสดงพ้ืนที่ (จังหวัด  เขต/อ ำเภอ  แขวง/ต ำบล) ในควำม

รับผิดชอบ 
❖ รำยชื่อส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่สำขำในกำรก ำกับดูแล (ถ้ำมี) 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
-  ให้ระบุ  Link/URL Website ส ำหรับ 

กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 

 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 26 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (5) แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน - อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมสรรพสามิต  

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนกำรขับเคลื่อนหน่วยงำน 
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรขับเคลื่อนหน่วยงำน 

อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 

- ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

- ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม และแผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy 
Map) ของกรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   หรือ  ยุทธศำสตร์ 
วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  ค่ ำนิยม และแผนที่ ยุทธศำสตร์  ( Strategy Map)  ของ 
กรมสรรพสำมิต ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบัน  

- ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ของหน่วยงำน ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมของกรมสรรพสำมิต (ถ้ำมี)  

- แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ของหน่วยงำน (ถ้ำมี) 
 
 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 27 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (6) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน - อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน ผ่ำน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย 
ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลกำรติดต่อหน่วยงำน อย่ำงน้อยจะต้อง

ประกอบด้วย 

- ที่อยู่ของหน่วยงำน  

- หมำยเลขโทรศัพท์  หมำยเลขโทรสำร  

- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

- แผนที่ตั้งของหน่วยงำน  

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 28 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O1 (7) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - เป็นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน   
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูลกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน

ตำมภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำน อย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย  
❖ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  เช่น 

- พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560   พระรำชกฤษฎีกำก ำหนด
ประเภทสินค้ำตำมพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560  

- กฎกระทรวงกำรคลัง  ประกำศกระทรวงกำรคลัง   
- ประกำศกรมสรรพสำมิต  ระเบียบกรมสรรพสำมิต 

 

❖ กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
- พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ภำครัฐ พ.ศ. 2563 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 29 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O2  การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  

O2 (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ - เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์  ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นข้อมูล/ข่ำวสำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 

 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 

O3  ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน  



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 30 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O3 (1) Q&A (ถาม-ตอบ) - เป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ (Mailbox)  
เว็บบอร์ด (Webboard)  Application LINE  Application MESSENGER   

- เป็นช่องทางติดต่อ/สอบถามท่ีใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรสอบถำม (ถำม-ตอบ)/
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน และผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงติดต่อ/สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนทำง

เว็บไซต์ของหน่วยงำน เช่น กล่องข้อควำม (Mailbox)  เว็บบอร์ด (Webboard)  
Application LINE  Application MESSENGER  

 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 

O3 (2) Social Network - เป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เช่น 
Application Facebook  Application Line เป็นต้น  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 31 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ประชาชนทั่วไป 

- เป็นช่องทาง Social Network ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงำน  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน 
ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงกำรเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์

ของหน่วยงำน เช่น Application Facebook  Application Line 

 

- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

O4  แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

O4 (1) แผนด าเนินงานประจ าป ี - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการ 
ตามภารกิจของหน่วยงาน  

- เป็นแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 32 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แผนด ำเนินงำนประจ ำปี  
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นแผนงำน/โครงกำร หรือกิจกรรมที่หน่วยงำน

จะต้องด ำเนินกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน  

 

- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

O5  มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

O5 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการตามภารกิจ/หน้าที่
ความรับผิดชอบ  เพื่อแสดงถึงความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 33 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/คู่มือกำร
ปฏิบัติงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นวิธีกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำรตำม

ภำรกิจ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ที่แสดงถึงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที ่

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนมีมำตรฐำนกำร/คู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นจ ำนวนมำกอำจเผยแพร่
เฉพำะมำตรฐำน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมส ำคัญต่อภำรกิจของหน่วยงำนก็ได้ 
 

 

- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

O6  มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน  

O6 (1) มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือ
ส าหรับประชาชน 

- มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจที่แสดงถึงความมี
มาตรฐานของหน่วยงาน ที่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป 
ควรรับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 34 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่มำตรฐำนกำรให้บริกำร/คู่มือ
ส ำหรับประชำชน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นวิธีกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ 

ที่แสดงถึงควำมมีมำตรฐำนของหน่วยงำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนมีกระบวนงำนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรตำมภำรกิจจ ำนวนมำก 
อำจเผยแพร่เฉพำะคู่มือส ำหรับประชำชนที่มีควำมส ำคัญต่อภำรกิจของหน่วยงำนก็ได้ 
 

 
 
 
 

- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 

O6 (2)  E-Service 
 
 

- เป็นช่องทางให้บริการที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

- เป็นช่องทางให้บริการ (E-Service) ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรขอรับบริกำรตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนในรูปแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) 
ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้   

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 35 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของ

หน่วยงำนในรูปแบบออนไลน์ ( E-Service ) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนในรูปแบบออนไลน์  
( E-Service ) ให้เผยแพร่ช่องทำงกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสำมิต 
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน โดย Link / URL Website นั้น
ต้องเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 
 
   

- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 

O7  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  

O7 (1) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานจัดท าขึ้น  

- เป็นหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้หรือยังบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน  
ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้   

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้   

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
 

ภาคผนวก ข 36 

   

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนได้ ซึ่งก ำหนด
โดยส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรือส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค หรือ
ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนที่ภำยใต้อ ำนำจกำรบริหำรและกรอบของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง เช่น  

- หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  
- หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร  
- หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร  
- หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
- หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ 

 

-  ให้ระบุ  Link/URL Website ส ำหรับ 
กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

O8  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน  

O8 (1) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- เป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน (ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

- เป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่  ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้ำหน้ำที่ ให้เผยแพร่ช่องทำงที่กรมสรรพสำมิตเปิดให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชำชนทั่วไป ติดต่อสอบถำม/ร้องเรียน ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่ง Link/URL Website นั้น จะต้อง
เชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 
 
 
 

-  ให้ระบุ  Link/URL Website ส ำหรับ 
กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

O9  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  

O9 (1) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - เป็นช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป 
สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่ วย ง าน  เ ช่ น  กล่ อ งข้ อความ  ( Mailbox)   เ ว็ บบอร์ ด (Webboard)  
Application LINE  Application MESSENGER 

- เป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่ใช้งานในปัจจุบัน 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น ให้เผยแพร่ช่องทำงที่กรมสรรพสำมิต
เปิดให้ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชำชนทั่วไป ติดต่อสอบถำม/
ร้องเรียน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน  ซึ่ง Link/ Website นั้น 
จะต้องเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบและดูข้อมูลที่เผยแพร่ได้จริง 
 

- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

O9 (2) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม 

- เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  

- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรม 
ที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม  

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 

2. กรณีมีการด าเนินการ 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 1  :  การเปิดเผยข้อมูล 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมิน   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นภำพถ่ำยกิจกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนได้ 

 
 
 
 
 

-  ให้ระบุ  Link/URL Website ส ำหรับ 
กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือให้ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
  
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  :  การป้องกันการทุจริต 
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ค าอธิบาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนรับทรำบ   
                     แสดงถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ ประกอบด้วย  

(1) เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร   (2) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร   (3) แนวทำงกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  
 

ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O10  การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O10 (1) เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร - เป็นการถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของ
ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหำแสดงถึงกำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุด 

คนปัจจุบันของหน่วยงำน (อธิบดีกรมสรรพสำมิต) 
 

หมายเหตุ  
- กำรเผยแพร่เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน  
ให้ด ำเนินกำรตำมหนังสือกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ที่ กค 0620/ว 30 ลงวันที่ 
22 ธันวำคม 2563  เรื่อง ขอให้เผยแพร่ประกำศเจตนำรมณ์ “เจตจ ำนงสุจริต 
ในกำรบริหำรรำชกำร” ของกรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  :  การป้องกันการทุจริต 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O11  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O11 (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  
 

- เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมี
รำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นภำพที่แสดงถึงกำรด ำเนินกำรหรือ

จัดกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมหรือ
ค่ำนิยมสุจริตให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  :  การป้องกันการทุจริต 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O12   แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของหน่วยงาน 

O12 (1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นสิทธิ 
ที่ประชาชนพึงได้รับรู้  
 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีลักษณะของเนื้อหำที่เผยแพร่เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ 7 

และมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2540 ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  

 

หมายเหตุ 
- ส ำหรับหน่วยงำนส่วนกลำง ให้เผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของกรมสรรพสำมิต
ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน ซึ่งต้องเชื่อมโยงเพ่ือตรวจสอบและเข้ำดูข้อมูล 
ที่เผยแพร่ได้จริง 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 
 
 
 

 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  :  การป้องกันการทุจริต 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O12 (2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 
 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติในกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ (เว็บไซต์) ของหน่วยงำน 
ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 
 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติในกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของหน่วยงำน   

 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต ให้ดำวน์โหลดคู่มือ/แนวทำงกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของกรมสรรพสำมิต 
และน ำไปอับโหลดลงเว็บไซต์ของหน่วยงำนเพื่อเผยแพร่ต่อไป 

 
 

 
 
 
 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 



เกณฑ์การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ตัวช้ีวัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 2  :  การป้องกันการทุจริต 
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ข้อมูล 
เกณฑ์การประเมินตนเอง   

(รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 
การตอบแบบประเมิน 

O12 (3) การป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) 

- เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

- เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
 

- หน่วยงำนจะต้องส่งหลักฐำนที่แสดงถึงกำรเผยแพร่คู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) ผ่ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
(เว็บไซต์) ของหน่วยงำน ซึ่งจะต้องมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้  

 มีลักษณะเป็น Link ที่สำมำรถสอบทำนย้อนกลับได้ 

 มีเนื้อหำที่เผยแพร่มีลักษณะเป็นคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงำน (กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)   
 

หมายเหตุ 
- กรณีที่หน่วยงำนไม่มีคู่มือ/แนวทำง/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน 
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน 
(กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)  ให้ดำวน์โหลดคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของกรมสรรพสำมิต และน ำไปอับโหลดลงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- " มี "  หมำยถึง   มีข้อมูลเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
- " ไม่มี "   หมำยถึง   ไม่มีข้อมูลเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  หรือมีข้อมูลเผยแพร่
แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

2. กรณีมีการด าเนินการ 
- ให้ระบุ Link/URL Website ส ำหรับกำร

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้ 
ผู้ประเมิน (เจ้ำหน้ำที่ กพร.) ตรวจสอบ 
 

3. กรณีไม่มีการด าเนินการ 
- ให้ระบุเหตุผลประกอบ  
- แนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

กำรตอบ (ถ้ำมี) 
 

 



 
แบบฟอร์มที ่2-1 

แบบฟอร์มแนวทาง/แผนงานแก้ไขปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ และสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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หน่วยงาน ........................................................................... 
 
1. ผลการประเมินตนเอง ครั้งท่ี 1  

 

1.1 ชว่งคะแนนที่ได้  

1.2 ระดับคะแนน  

  
2. การด าเนินการปรับปรุง  

2.1 การเปิดเผยข้อมูล 
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

O1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน    

O2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน    

O3 ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน      

O4 แผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน      

O5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน   

   

O6 มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือส าหรับประชาชน
ของหน่วยงาน 

   

O7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน 

   

O8 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน    

O9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน    



 
แบบฟอร์มที ่2-1 

แบบฟอร์มแนวทาง/แผนงานแก้ไขปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ และสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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2.2 การป้องกันการทุจริต 
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง การด าเนินการปรับปรุง ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

O10 การถ่ายทอดเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร      

O11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    

O12 แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

   

 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้จัดท า     ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติ 
       (.................................................)             (.................................................) 
ต าแหน่ง ..............................................      ต าแหน่ง.....................................................  
วันที่ ..............................................       วันที่ ..................................................... 

 
 



- 47 - 
 

ภาคผนวก ข 47 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)         รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 
ค าอธิบาย  : 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564)  ถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้องด ำเนินกำร  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้ผล
กำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  
ได้รับทรำบถึงข้อบกพร่องต่ำง ๆ ที่สะท้อนจำกเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ และน ำมำพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน  
มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน  รวมถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันในประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยง
หรือเป็นช่องทำงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต  กำรรับสินบน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเท่ำทันสถำนกำรณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
ในลักษณะดังกล่ำว จะส่งผลให้กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทำง กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  โดยใช้แนวทางและเคร่ืองมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซ่ึงกรมสรรพสามิตเป็นหนึ่งในส่วนราชการระดับกรมที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระ ดับ 
ค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษำข้อมูล
จำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวทำงกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น  ท ำให้เกณฑ์กำรประเมนิ 
ITA มีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริต  ทั้งที่มีลักษณะที่เป็นกำรทุจริตทำงตรงและ
กำรทุจริตทำงอ้อม  รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข  
ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้  
โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้  (1) กำรปฏิบัติหน้ำที่   (2) กำรใช้งบประมำณ   (3) กำรใช้อ ำนำจ   (4) กำรใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร   (5) กำรแก้ไขปัญหำทุจริต   (6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน   (7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร   (8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
(9) กำรเปิดเผยข้อมูล   (10) กำรป้องกันกำรทุจริต      
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)         รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ได้น ำหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำน ป.ป.ช. เฉพำะในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open 
Data Integrity and Transparency : OIT) ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของส่วนรำชกำรระดับกรมเพื่อให้ประ
ชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้มำประยุกต์ใช้โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมและข้อจ ำกัดในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนระดับส ำนัก/
ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม/ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคและส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ โดยก ำหนดเป็นตั วช้ีวัด “กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน” เพื่อให้สอดรับกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของส่วนรำชกำรระดับกรม  ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย  ได้แก่  กำรเปิดเผยข้อมูล (18 ข้อมูล) และ
กำรป้องกันกำรทุจริต (5 ข้อมูล)   

 
โดยส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส ำนักเลขำนุกำรกรม/ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคและส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่ ต้องด ำเนินกำร

ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและน ำมำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมกรอบกำรประเมินทั้ง 2 ตัวช้ีวัดย่อย  และรำยงำนข้อมูล  
กำรด ำเนินกำรตำมกรอบกำรประเมินในส่วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) 
ตำมแบบท่ีกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรก ำหนด  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
2. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 1  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 

and Transparency : OIT) (แบบ OIT-1)   
3. จัดท ำแนวทำง/แผนงำนในกำรแก้ไขปรับปรุง (แบบฟอร์ม 2-1) เพื่อปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะเพื่อ

พัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร สร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ และ ด ำเนินกำรตำมแนวทำง/แผนงำนใน
กำรปรับปรุงแก้ไข 

4. ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งที่ 2  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) (แบบ OIT-2)  ภำยหลังจำกกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง/แผนงำนในกำรแก้ไขปรับปรุง   

5. สรุปผลกำรด ำเนินกำร เสนอผูบ้ริหำรหน่วยงำน 
 

 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1.1)  ความส าเร็จในการด าเนินงาน  

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เคร่ืองหมาย ✓/ -) 

1 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 

3 
- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งท่ี 1  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) (แบบ OIT-1)   

 

5 
- จัดท ำแผนปรับปรุงกำรเปดิเผยขอ้มูลสำธำรณะเพื่อพัฒนำกำรปฏบิัติรำชกำรและ
สร้ำงควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (แบบฟอร์ม 2-1) พร้อมท้ังเสนอผู้บริหำรของ
หน่วยงำนให้ควำมเห็นชอบ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)         รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

  

2 
- แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency : OIT) (แบบ OIT-1) 

  

3 
- แผนปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะ เพื่อพัฒนำกำรปฏิบตัิรำชกำรและสร้ำง
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน (แบบฟอร์มที ่2-1) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำร
ของหน่วยงำน 

  

 
 
 

2) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
2.1)  ความส าเร็จในการด าเนินงาน  

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เคร่ืองหมาย ✓/ -) 

1 - ด ำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะฯ  

3 

- ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ครั้งท่ี 2  ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  
(แบบ OIT-2)  ภำยหลังจำกด ำเนนิกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกำรเปดิเผยข้อมูล
สำธำรณะฯ 

 

5 - สรุปผลกำรด ำเนินกำรเสนอผู้บริหำรของหน่วยงำน  
 

2.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) (แบบ OIT-2) 

  

2 - รายงานผลการด าเนินการให้ผูบ้ริหำรของหน่วยงำนรับทรำบ   
 
 
 
 
 

 



- 50 - 
 

ภาคผนวก ข 50 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)         รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
3.1)  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

3.2)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดับ 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 
 

3.3) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
ตัวชี้วัด คะแนนประเมนิ ระดับคะแนน 

ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ระบุคะแนนประเมนิ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 

หมายเหตุ        
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  75 - 79.99  คะแนน      =  1 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  80 - 84.99  คะแนน      =  2 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  85 - 89.99  คะแนน      =  3 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  90 - 94.99  คะแนน      =  4 คะแนน 
ระดับคะแนนกำรประเมนิฯ อยู่ในช่วง  95 คะแนน ขึ้นไป          =  5 คะแนน 
 

 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้ามี)…………… 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)         รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ประเด็นที่ 2      : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
……(ระบุถ้ามี)…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ภาคผนวก ค 0 
 

ภาคผนวก ค 
 

(ประเด็นที ่3 :: การควบคุมภายใน) 
 

ประกอบด้วย 
 

เรื่อง ภาคผนวก ค 
หน้า 

แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  –  
ระดับส่วนงานย่อย  (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

1 

ค าอธิบายแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 
ระดับส่วนงานย่อย  (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

2 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม) 3 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง) 9 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม) 14 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร) 17 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (องค์ประกอบที่ 5  การติดตามประเมินผล) 21 

แบบสอบถามการควบคุมภายในชุดที่ 1  ด้านการบริหาร 25 

แบบสอบถามการควบคุมภายในชุดที่ 2  ด้านการเงิน 33 

แบบสอบถามการควบคุมภายในชุดที่ 3  ด้านอื่น ๆ 42 

แบบ ปค. 4-1 53 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 54 

แบบ ปค. 5-1 55 

ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5-1) 56 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 62 



 

ภาคผนวก ค 1 
 

แบบติดตาม ปค. 5-1 
ชื่อส่วนงานย่อย   ...................................................... 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ หรือ

ภารกจิอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 
และวัตถุประสงค์  

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

(2) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
ตามรายงานในแบบ ปค. 5 – 1  

ของงวดปี 2563 
 

(3) 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(4) 

สถานะการ
ด าเนินการ 

 
 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติ
ตามแผนการการปรับปรุง 

 
 

(6) 
      

 

(ลงช่ือ) ............................................................ ผู้รายงาน 

(..........................................................) 
ต าแหน่ง   ...................................................................... 

วันที่ ..................  เดือน  ................................. พ.ศ. ........................... 
 

 
 

หมายเหตุ    
- การกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ให้ดูได้จากค าอธิบายรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานย่อย รอบการประเมิน 6 เดือนแรก  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

สถานะการด าเนินการ 
  *    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

  ✓   =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 

  X    =   ยังไม่มีการด าเนินการ 

  0    =   อยู่ระหว่างด าเนินการ  



 

ภาคผนวก ค 2 
 

รอบการประเมิน 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

คอลัมน์ที่ (1)  ให้ระบุภารกิจและวัตถุประสงค์ของภารกิจที่หน่วยงานได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินผล  
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ ปค. 5 – 1)  ได้แก่  

(1.1) ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
รวมถึงค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 663/2561  เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองก ากับและตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต และการก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  (งานตามภารกิจ/หน้าที่หลักที่รับผิดชอบ) 

(1.2) ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ ได้แก่ 

- ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นภารกิจตามข้อ (1.1) อยู่แล้ว 
- กรณีที่แผนการด าเนินการ/ภารกิจ/นโยบายที่ได้รับมอบหมาย ไม่เป็นหน้าที่หรือภารกิจ

ตามกฎกระทรวงหรือกฎหมายที่จัดตั้ง ให้ระบุภารกิจ/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมวัตถุประสงค์ 

(1.3) ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ หมายถึง งานตามภารกิจสนับสนุนของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) 
และวัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ ในความรับผิดชอบของส่วนอ านวยการ/ฝ่ายอ านวยการ/ 
งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ  

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านบัญชีและงบประมาณ  ด้านการเงิน 
และทรัพย์สิน 

- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

 

คอลัมน์ที่ (2) วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/ความเสี่ยงส าคัญของภารกิจในคอลัมน์ที่ (1) ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ  

 

คอลัมน์ที่ (3) ระบุแผน/แนวทางในการปรับปรุงการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในคอลัมน์ (2) 
ซึ่งเป็นแผน/แนวทางที่หน่วยงานจะด าเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) ตามที่ได้
รายงานไว้ในแบบ ปค. 5 – 1 (ของงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

 

คอลัมน์ที่ (4) ระบุก าหนดเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (3)  พร้อมทั้ง
ระบุหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในการด าเนินการ 

 

คอลัมน์ที่ (5) ระบุสถานะการด าเนินการตามแผน/แนวทางในการปรับปรุงการควบคุมที่ระบุไว้ในคอลัมน์ที่ (3)   
*    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 
✓   =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 
X    =   ยังไม่มีการด าเนินการ 
0    =   อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

คอลัมน์ที่ (6) ระบุวิธีการติดตามการด าเนินการตามแผน/แนวทางในการปรับปรุงการควบคุม พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติตามแผน/แนวทางการปรับปรุงการควบคุมท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ (3)  



 

ภาคผนวก ค 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 
(องค์ประกอบที่ 1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 4 
 

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและ 
การประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วยข้อความ
ภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
ตามความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึกผลการประเมิน
โดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมิน
ใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

1.  ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์ กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 

2.  หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3.  การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4.  การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับ
ตรวจ  
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ 

 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  

▪ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กร  รวมทั้งการติดตามผล การ
ตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

 

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทาง
การเงิน งบประมาณ และการด าเนินงาน 

▪ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ
กระจายอ านาจ 

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือ
ป้องกันความเสี่ยง  

▪ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based 
Management) 

 
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  

▪ มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็น
ลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคน
ลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว 

 
 

 

 

 

▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรม
ที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตาม
ข้อก าหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์
และจริยธรรม 

 

 

 

 

▪ ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี 
เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือ
ระเบียบปฏิบัติ 

▪ ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่
เป็นไปได้  และไม่สร้ างความกดดันให้ แก่
พนักงานในการปฏิบัติ งานให้บรรลุ ต าม
เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

▪ ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและ
จ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความ
ซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม  

 

▪ ฝ่ ายบริหารด าเนินการโดยเร่ งด่ วนเมื่ อมี
สัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์
และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น  

1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร  

▪ มี การก าหนดระดับความรู้  ทั กษะและ
ความสามารถ 

 

▪ มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะ
งานของแต่ละต าแหน่ง และเป็นปัจจุบัน  

▪ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับ
ความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการ
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

▪ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน 
และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมี
ผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการ
ปรับปรุง 

▪  
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1.4 โครงสร้างองค์กร  

▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 

 
 

 

 

 

 

▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

▪ มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไป
อย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน
ทราบ 

 

▪ ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผลการด าเนินงานที่มอบหมาย 

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร  

▪ มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ
ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา 
ประสบการณ ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

 

▪ มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด

ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง 

▪ การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ

โยกย้ ายขึ้ น อยู่ กั บ ก า รป ร ะ เ มิ น ผล ก า ร

ปฏิบัติงาน 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมี

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้าน

จริยธรรม 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

▪ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมี

การก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้

เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
 

 

 

 

 

 

▪ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

1.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 

    
  
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               
(..............................................................) 
ต าแหน่ง  
.................................................................... 
    วันที่   
.............../................................/................. 
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 
(องค์ประกอบที่ 2  การประเมินความเสี่ยง) 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วยข้อความ
ภายใต้หวัข้อหลัก ๆ และหัวข้อย่อยที่เก่ียวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตาม
ความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน  ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในใช้ส าหรับบันทึกผลการประเมิน
โดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมิน
ใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

1.  ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 

2.  หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3.  การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4.  การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
2. การประเมินความเสี่ยง 

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับ
ตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย) 

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในนี้  เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ 
หรือไม่  

 

2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ    

▪ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

 

▪ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน 
 
 
 
 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  
▪ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน

ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

 

▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ 
และวัดผลได้ 

▪ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและให้การยอมรับ 
 
 
 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง  
▪ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง  
 

▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
จากปัจจัยภายในและภายนอก  เช่น การปรับลด
บุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัย
ธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
▪ มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยง 
 

▪ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะ
เกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 

2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง  
▪ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนและก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง 

 

▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
จากการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 

▪ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

▪ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
ก าหนดเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 
 
2.6 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 

 
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 
    วันที่   .............../................................/................. 
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการควบคุม) 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วยข้อความ
ภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตาม
ความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน    ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึกผลการประเมิน
โดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมิน
ใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

5. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 

6. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
7. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
8. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
3. กิจกรรมการควบคุม 

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้
ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญ
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่ 

 

3.1  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง 

 

3.2  บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 

 

3.3  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ
ของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 

3.4  มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
รัดกุมและเพียงพอ 

 

3.5  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การ
บันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

 

3.6  มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษ
กรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจ
หน้าที่ 

 

3.7  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบั งคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

 

3.8  อื่น ๆ (โปรดระบุ)  

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 

 

    ชื่อผู้ประเมิน        
 
 
 
 

 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 
    วันที่   .............../................................/................. 
 

 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ค 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 4  สารสนเทศและการสื่อสาร) 
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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วยข้อความ
ภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตาม
ความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึกผลการประเมิน
โดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมิน
ใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

1. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 

2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสน เทศที ่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้  ผู้ประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่ อ ส า รต่ อความต้ อ งก ารของผู้ ใ ช้  แ ล ะกา รบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  

 

4.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับ
การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
 
 

 

4.2  มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 

 

4.3  มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
 
 

 

4.4  มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
 
 

 

4.5  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 
 
 

 

4.6  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไข 
 
 

 

4.7  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ขององค์กร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
4.8  มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 

อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
 
 

 

4.9  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ชื่อผู้ประเมิน        
 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 

    วันที่   .............../................................/................. 
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แบบประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

 

(องค์ประกอบที่ 5  การติดตามประเมินผล) 
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  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร 

แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบ ด้วยข้อความ
ภายใต้หัวข้อหลักๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความตาม
ความเหมาะสม ช่องว่างใต้หัวข้อ “ความเห็น/ค าอธิบาย” ใช้ส าหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายในหัวข้อนั้น ๆ 

ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
หรือปฏิบัติอย่างไรในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน    ส่วนที่ว่างตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึกผลการประเมิน
โดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และช่องว่างตอนท้ายสุดของแบบประเมิน
ใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในโดยรวม 

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้
วิจารณญาณว่า 

1. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้น ๆ ก่อน 
2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามท่ีระบุ หรือไม่ อย่างไร 
3. การปฏิบัติจริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 

   4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
5.  การติดตามประเมินผล 

ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 

5.1  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
 
 
 

 

5.2  กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

 
 

 

5.3  มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 
 

 

5.4  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 
 
 

 

5.5  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/
หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  
 
 
 

 

5.6  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
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จุดที่ควรประเมิน ความเห็น / ค าอธิบาย 
5.7  มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ

ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  
 
 

 

5.8  มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแล
ทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมี
การกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 
 

 

5.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 
 
 
 

 

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อผู้ประเมิน        

 
               (..............................................................) 
ต าแหน่ง  .................................................................... 
    วันที่   .............../................................/................. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 1  ด้านการบริหาร 

 
ประกอบด้วย 

1.  ภารกิจ 
1.1  วัตถุประสงค ์
1.2  การวางแผน 
1.3  การตดิตามผล 

 

2.  กระบวนการปฏิบัตงิาน 
2.1  ประสิทธิผล 
2.2  ประสิทธิภาพ 

 

3.  การใช้ทรัพยากร 
3.1  การจัดสรรทรัพยากร 
3.2  ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 

 

4.  สภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน 
4.1  การปฏิบัตติามกฎ ระเบียบและขอ้บังคับ 

   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
แนวทางการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 

1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม   ซึ่งแสดงถึง  
การควบคุมภายในที่ดี   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น อย่างไร 

 
2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”  กรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามที่ถาม   ซึ่งหมายถึง ไม่ได้

ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณา
ว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยถึงสาเหตุที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
ข้อค าถามนั้น  

 
3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   

หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า ไม่มีเรื่อง
ที่เกี่ยวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้นเป็นภารกิจงานของใคร  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ชุดที่  1  ด้านการบริหาร 
 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. ภารกิจ  
   1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
  หน่วยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 
   

  ภารกิจที่ก าหนดมีความชัดเจน  กะทัดรัดและ    
  เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่

ก ากับ   
  ดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) 

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

  มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจ
ทุกคน 

   

  ฝ่ายบริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

   

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่
ก าหนด 

   

  สอดคล้องกับภารกิจ และสามารถวัดผลส าเร็จ
ไดห้รือไม่ 

  วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่งออกเป็น    
  วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือ 
  มีการก าหนดวิธีการ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจใน

งาน 
   

  ที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
  ด าเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน 

และ 
   1.2 การวางแผน  
  ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผน เพ่ือให้บรรลุตาม    

 
 

  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่ 
  ก าหนดหรือไม่ 
  แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง 
และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน
หรือไม่ 

  มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการ    
  ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 
  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการ    
  ด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่  
  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ    
  วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรเป็น 
  การประเมินความคืบหน้าได้รวมการ

เปรียบเทียบ 
   

  ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและ
สาเหตุของความแตกต่างของจ านวนเงินที่ใช้
จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่   

  การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการใน
ช่วงเวลาและความถี่ท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

   

  มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่
รับผิดชอบทราบ และแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ 

   

  บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน    
  หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การด าเนินงาน 

แผนและกระบวนการด าเนินงานหรือไม่ 
   1.3 การติดตามผล    
  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ    
  วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรเป็น    
  การประเมินความคืบหน้าได้รวมการ

เปรียบเทียบ 
   

  ผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและ
สาเหตุของความแตกต่างของจ านวนเงินที่ใช้
จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม่   

   

  การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการใน
ช่วงเวลาและความถี่ท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

   

  มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรที่
รับผิดชอบทราบ และแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่  

   

  บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์ การด าเนินงาน 
แผน 

   

  และกระบวนการด าเนินงานหรือไม่    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน  
    2.1 ประสิทธิผล 
  กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการ

ด าเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณา และ
ก าหนดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ 

   

  ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 

   

  ในช่วง 2–3 ปี ที่ผ่านมา มีการประเมินผล    
  การด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output) 

หรือ 
  ผลลัพธ์ (Outcome)  ขององค์กรว่าบรรลุตาม 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
  ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิผล 
   

  ของการด าเนินงาน ได้มีการน าไปปฏิบัติ และ 
  จัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไข 
  ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่าย และ 
  เป็นปัจจุบันหรือไม่ 
      2.2 ประสิทธิภาพ  
   มีการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุนของ    
  การด าเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์  
  ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
               มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับ

องค์กรอ่ืนที่มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกัน
หรือไม่ 

   

  ข้อเสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข ทันต่อ
เหตุการณแ์ละมีการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
หรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3. การใช้ทรัพยากร  
 

    3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
  ทรัพยากรที่มีภายในองค์กรได้รับการจัดสรร

ให้กับกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดหรือไม่ 
   

   ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 

   

   มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์         
  การด าเนินงานหรือไม่ 
  การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติอย่าง

สม่ าเสมอเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุด ในด้าน
ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่ 

   

  3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร  
  คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่

ส าคัญมีการก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดหรือไม่ 

   

  มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ    
  สารสนเทศ และการบริหารเงินงบประมาณ

หรือไม่ 
  มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากรแต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
ประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่ 

   

  กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับท่ีก าหนด มี
การปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ 

   

   บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่ก าหนดหรือสูง
กว่าหรือไม ่

   

   มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากร    
  ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จ าเป็น

ต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ 
                มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ    
  ความสามารถของตนเองหรือไม่  
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
 

   4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
  มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ    
  มาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานหรือไม่ 
   มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ 
   

  มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย    
   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน 

 

  มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี    
  นัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตของ

องค์กร 
  หรือไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน 
  เศรษฐกิจ  ด้านเทคโนโลยี และการออก 
  มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือ    
  ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัย 
  ภายนอกหรือไม่ 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร  
           
 
 
 
 

 
 

                                                            ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
 (……………………………………………………………) 

     ต าแหน่ง ………………………………………………………………..  
 วันที…่…………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2  ด้านการเงิน 

 
ประกอบด้วย 

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.1  การรับเงิน 
1.2  การเบิกจ่ายเงิน 
1.3  เงินสดในมือ 
1.4  การน าเงินส่งคลัง 
1.5  การบันทึกบัญชี 
1.6  เงินทดรอง 

 

2.  ทรัพย์สิน 
2.1  ความเหมาะสมของการใช้ 
2.2  การดแูลรักษาทรพัย์สิน 
2.3  การบัญชีทรัพย์สิน 

 

3.  รายงานการเงิน 
3.1  ข้อมูลการเงิน 
3.2  รายงานการเงิน 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 
แนวทางการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 

1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม    
ซึ่งแสดงถึง การควบคุมภายในที่ดี   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติ

ตามข้อค าถามนั้น อย่างไร 
 
2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช”่  กรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติตามที่ถาม    

ซึ่งหมายถึง ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควร
ทดสอบและหาสาเหตุ และพิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” 
ด้วยถึงสาเหตุที่ไม่มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น  

 
3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”   

หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า ไม่มีเรื่อง
ที่เก่ียวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้นเป็นภารกิจงานของใคร  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    
    1.1 การรับเงิน    
            มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง
ลักษณะงานต่อไปนี้ 

   

  - การอนุมัติการรับเงินสด 
  - การเก็บรักษาเงินสด 
  - การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน    
  ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์ 
  อักษรหรือไม่ 
   การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน

ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 
   

   การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยระบุชื่อผู้จ่ายเงินและจ านวนเงิน และ
วัตถุประสงค์การจ่ายหรือไม่ 

   

   มีการก าหนดข้อห้ามมิให้น าเช็คท่ีรับไปขึ้นเงิน
สดหรือไม ่ 

   

   มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสด    
  กับรับเป็นเช็คหรือไม่ 
   มีการก าหนดให้ผู้ช าระด้วยเช็คธนาคารระบุสั่ง

จ่ายในนามหน่วยรับตรวจและขีดคร่อมเช็ค
หรือไม่อย่างไร 

   

   มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
ของเช็คก่อนรับหรือไม่ 

   

   เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่ได้    
  รับเงินนั้นหรือไม่ 
   มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินทุก

ครั้งหรือไม่ 
   

   ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขก ากับและ    
  ใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

   มีการจัดทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่    
   มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลารับ

เงินหรือไม่ 
   

  มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่รับกับหลักฐานการ
รับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวัน
หรือไม่ 

   

   1.2 การเบิกจ่ายเงิน    
  มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงิน มิให้    
  บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า 
  หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 
    - การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร 
    - การเก็บรักษาเงินสด 
    - การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
    - การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิก

จ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่   
  

 
 

  การเบิกจ่ายเงินมีใบส าคัญหรือเอกสารหลักฐาน    
  ประกอบที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้องหรือไม่  
  มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ใน

บัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 
   

  มีการก าหนดวงเงินและผู้มีอ านาจอนุมัติการ    
  จ่ายเงินหรือไม่ 
 มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค

ธนาคารที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางชื่อผู้มีอ านาจลง
นามหรือไม่ 

   

   มีการก าหนดให้ผู้มีอ านาจมากกว่าหนึ่งคน     
  ร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่ายหรือไม่ 

   มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ การ    
  เบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่ายหรือไม่ 
   เช็คท่ีลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อื่นท่ีมิใช่    
  เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพื่อช าระให้แก่เจ้าหนี้ 
  หรือไม่ 
   มีการก าหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนผ่าน    
  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติ จาก 
  หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

   มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “ช าระเงิน
แล้ว” ไว้ในใบส าคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่
ช าระเงินแล้วหรือไม่ 

   

  
 

1.3 เงินสดในมือ    
  มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัยหรือไม่     
  มีการน าเงินสดที่ได้รับฝากธนาคารภายในวันที่    
  ได้รับเงิน หรือ วันท าการถัดไปหรือไม่ 
 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการหรือไม่ 

   

 บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วยรับ
ตรวจหรือไม่ 

   

 มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราว
หรือไม่ 

   

    1.4 การน าเงินส่งคลัง    
  มีการน าเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ    
  ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

 
 การน าส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง 
ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่ 

   

    1.5 การบันทึกบัญชี    

 
  มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสด ภายใน
วันที่ได้รับเงินนั้น หรือวันท าการถัดไปหรือไม่ 

   

 
  มีการบันทึกเงินที่น าฝากธนาคารในบัญชี เงิน
ฝากธนาคารภายในวันที่น าฝากหรือไม่ 

   

   มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน    
  หรือไม่ 

 
  มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่จ่ายเงินนั้น
หรือไม่ 

   

 
  มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการ
น าส่งคลังหรือไม ่  

   

    1.6 เงินทดรอง    
   การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตาม    
  ระเบียบที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรอง    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่าย    
  ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

 
  มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้ง
คราว 

   

  หรือไม่ 

 
  มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน
หรือไม่ 

   

               มีการติดตามผลเพ่ือค้นหาและด าเนินการ    
  ยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 

 
สรุป : การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร                

 

 
 
 
                                                       ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 

(……………………………………………………………) 
   ต าแหน่ง …………………………………………………………….. 

 วันที…่…………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน (ทรัพย์สิน) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2. ทรัพย์สิน    
    2.1 ความเหมาะสมของการใช้    
       มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน
ต่อไปนี้ 

   

  - การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
  - การใช้ทรัพย์สิน 
  - การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 
  - การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของ

ทรัพย์สิน 
   การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ    
  ที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้

ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
   

   การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญหรือมูลค่าสูง
ได้มกีารก าหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ที่จะใช้ได้ 

   

   มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้
ทรัพย์สินหรือไม่ 

   

    2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน    
   มีการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษา

ทรัพย์สินที่ส าคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหาย
หรือเสียหายหรือไม่ 

   

   มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการ
หรือไม่ 

   

   มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สินหรือไม่ 

   

   มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลา    
  ที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน    
  ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

    2.3 การบัญชีทรัพย์สิน    
   บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สิน มีรายละเอียด    
  หมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช้หรือ

สถานทีเ่ก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ 
               มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีหรือไม่    
   มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน    
  เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับ

ทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 
  

 

 
สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 
 
            
     
            

 
 

                                                       ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
 (……………………………………………………………) 

         ต าแหน่ง ………………………………………………………………..  
          วันที…่…………..เดือน………………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 2 ด้านการเงิน (รายงานการเงิน) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3. รายงานการเงิน    
    3.1 ข้อมูลการเงิน    
   บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการ

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   

   สามารถติดตามตรวจสอบรายการจาก
เอกสารประกอบรายการ หรือเอกสารเบื้องต้น 
ไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่ 

   

   มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ    
  บัญชีแยกประเภทมีบัญชีย่อย หรือ

รายละเอียดประกอบหรือไม่ 
   นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ    
  ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึก

บัญชีเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   

   มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่
เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชีหรือไม่ 

   

    3.2 รายงานการเงิน    
   รายงานทางการเงินจัดท าขึ้นตามระยะเวลา

ทีก่ าหนดหรือไม่ 
   

   มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบ 
รายงานทางการเงินโดยผู้มีอ านาจหรือไม่ 

   

   มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 

 
 

สรุป: การควบคุมรายงานการเงิน 
                

 
 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
                (……………………………………………………………) 
    ต าแหน่ง ……………………………………………………………….. 
         วันที…่…………..เดือน…………………….. พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3  ด้านอื่น ๆ 

 
ประกอบด้วย 

1.  การบริหารบุคลากร 
1.1  การสรรหา 
1.2  ค่าตอบแทน 
1.3  หน้าที่ความรับผดิชอบ 
1.4  การฝึกอบรม 
1.5  การปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.6  การสือ่สาร 

 

2.  ระบบสารสนเทศ 
2.1  อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
2.2  การป้องกันดูแลสารสนเทศ 
2.3  ประโยชน์ของสารสนเทศ 

 

3.  การบริหารพัสด ุ
3.1  เรือ่งทั่วไป 
3.2  การก าหนดความต้องการ 
3.3  การจัดหา 
3.4  การตรวจรับและการช าระเงิน 
3.5  การควบคุมและการแจกจ่าย 
3.6  การบ ารุงรักษา 
3.7  การจ าหน่ายพัสด ุ
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 
แนวทางการตอบแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
 
 

1.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ √ ”  ในช่อง “มี/ใช่”  ถ้ามีการปฏิบัติตามข้อค าถาม   ซึ่งแสดงถึง การ
ควบคุมภายในที่ดี   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยว่า   มีการปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น อย่างไร 

 
2.  ให้กรอกเครื่องหมาย “ X ”  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช”่  กรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติตามที่ถาม   ซึ่งหมายถึง 

ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อค าถาม แสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรทดสอบและหาสาเหตุ และ
พิจารณาว่ามีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ” ด้วยถึงสาเหตุที่ไม่มีการ
ปฏิบัติตามข้อค าถามนั้น  

 
3.  ให้กรอกอักษร  “ N/A ”  ย่อมาจาก Not Applicable  ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช”่   

หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถาม   โดยระบุเหตุผลในช่อง  “ค าอธิบาย/ค าตอบ”  ด้วยว่า ไม่มีเรื่อง
ที่เก่ียวกับค าถาม หรือข้อค าถามนั้นเป็นภารกิจงานของใคร  
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

ชุดที่ 3 ด้านอ่ืน ๆ (การบริหารบุคลากร) 
 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

1. การบริหารบุคลากร 
 

    1.1 การสรรหา 
               ฝ่ายบริหารมีการก าหนดทักษะและ

ความสามารถที่จ าเป็นของต าแหน่งงานส าคัญไว้
อย่างชัดเจนหรือไม่ 

   

   การสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง มี
การทดสอบทักษะและความสามารถตามที่ก าหนด
ไว้ของแต่ละต าแหน่งงานหรือไม่ 

   

   มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับสมัคร    
  บุคลากรหรือไม่ 
   มีการก าหนดกระบวนการคัดเลือก เพ่ือให้ได้    
  บุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่สุดหรือไม่ 
    1.2 ค่าตอบแทน  
   มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทน    
  หรือไม่ 
   มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร และมี    
  หัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่ 
   การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติและ    
  จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
    1.3  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
วัตถุประสงค์การด าเนินงานหรือไม่ 

   

   การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับการมอบหมาย    
  งานมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ส าคัญ มีการ

อนุมัตโิดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสูงสุด
หรือไม ่ 

   

    1.4 การฝึกอบรม  
   มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ    
  บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะหรือไม่ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

   มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรเครื่องมือ
และและการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือไม่ 

   

    1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร   
   มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่    
   มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่

ก าหนดเป็นครั้งคราว และจัดท าเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ 

   

   มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการ    
  ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
   มีการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ ากว่า    
  มาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 
    1.6 การสื่อสาร  
   มีการสื่อสารข้อมูลค าสั่งให้บุคลากรระดับปฏิบัติ      
  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอหรือไม่ 
   มีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากร

สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับฝ่าย
บริหารได้หรือไม่ 

   

   มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบ    
  ข้อเรียกร้องและข้อแนะน าของบุคลากรหรือไม่ 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหารบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 

                                                       ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………… 
                  (......................................................................) 
      ต าแหน่ง ........................................................................ 
     วันที่ ……………. เดือน ………..………………. พ.ศ. ………….. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านอ่ืน ๆ (ระบบสารสนเทศ) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

2. ระบบสารสนเทศ    
    2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์    
   มีการก าหนดนโยบายการน าคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน    
  การด าเนินงานหรือไม่ 
   มีการก าหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อย  

ในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 
   

   ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์    
  คอมพิวเตอร์    
   มีข้อแนะน าหรือให้การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์    
  คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 
   เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย หรือ    
  ท างานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบ และมีการแก้ไข 
  ได้ทันทีหรือไม่ 
   มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามระยะ    
  เวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
   การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสานและ    
  วางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าในระยะยาว 
  คอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์อื่น 
  หรือไม่ 
    2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ    
   มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบด้านความ    
  ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
   ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูล    
  และโปรแกรม 
   แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีการก าหนด ให้จัด    
  ท าแฟ้มส ารองและเก็บรักษาหรือไม่ 
   มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ตหรือไม่    
    2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ    
   มีการประเมินประโยชน์ของรายงานที่ประมวลจาก    
  ระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   ผู้ใช้ มีการส ารวจประโยชน์ของสารสนเทศท่ีได้รับ    
  เป็นครั้งคราวหรือไม่ 
   มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพใหม่ ๆ    
  ของระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
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สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
            
 
 
 
 
     

 
 
 
ผู้ประเมิน ………………………………………………………………..     
              (................................................................)  . 
 ต าแหน่ง   ....................................................................     
      วันที่ …………….. เดือน …………………….  พ.ศ. …………. 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ชุดที่ 3 ด้านอ่ืน ๆ (การบริหารพัสดุ) 

 

ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

3. การบริหารพัสดุ    
    3.1 เรื่องท่ัวไป    
   มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มี    
  หน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน

ต่อไปนี้ 
  -  การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 
  - การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีและทะเบียน 
   มีระเบียบที่จัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้    
  (กรณีมิได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
  การพัสดุ) 
  - นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขายหรือ

ผู้ผลิตโดยตรง  
  - วิธีการคัดเลือก 
  - ขั้นตอนการจัดหา 
  - การท าสัญญา 
   มีระบบการตรวจสอบเพ่ือให้ความมั่นใจว่ามีการ    
  ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
    3.2 การก าหนดความต้องการ    
   มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนด    
  ความต้องการพัสดุหรือไม่ 
   ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุ    
  หรือไม่ 
   การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหา    
  ได้ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ 
  ก าหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน

หรือไม่ 
   มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้งความต้องการ

พัสดุ 
   

  หรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ส าหรับการจัดหาเพ่ือป้องกันการจัดหาโดยวิธี
พิเศษ 

  โดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่ 
    3.3 การจัดหา    
   มีการจัดหาพัสดุตามท่ีแจ้งความต้องการ    
  ไว้หรือไม่ 
   ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาในแต่ละ

วิธีไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการหรือไม่ 
   

   มีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมทั้งสถิติ
ราคาและปริมาณไว้หรือไม่ 

   

   จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่    
   จัดท าราคากลางเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับราคา

เสนอขายหรือไม่ 
   

   มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/หรือ
ราคาจากผู้ขายหลายแห่ง เพ่ือให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
หรือไม่ 

   

   การจัดหากระท าโดยหน่วยจัดหา หรือพนักงาน    
  จัดหา ตามใบแจ้งความต้องการพัสดุหรือใบ

อนุมัตจิัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ 
   ก าหนดอ านาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่า

ของพัสดุหรือบริการ เพ่ือความคล่องตัวและรัดกุม
ในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

   

   มีการจัดท าใบสั่งซื้อและส าเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ    
  ผู้ตรวจรับของ ผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือการเงิน 

ฯลฯ หรือไม่ 
   ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าสัญญาชัดเจน

และรัดกุมหรือไม่ 
   

   ก าหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่    
   ใบสั่งซื้อจัดท าขึ้นโดยเรียงล าดับหมายเลขไว้    
  ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่ 
    3.4 การตรวจรับและการช าระเงิน    
   มีการก าหนดผู้มีอ านาจในการตรวจรับหรือไม่      
   พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง  ตรวจรับโดย    
  คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพ

พิเศษ 
   ตรวจนับจ านวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับ    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ใบสั่งซื้อหรือใบส่งของ พร้อมลงนามผู้ตรวจรับ 
  อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่ 
   ทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดในใบสั่งซื้อ หรือ    
  สัญญาซื้อหรือไม่ 
   มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการ

อนุมัตถิูกต้องหรือไม่ 
   

   มีการติดตามกับผู้ขายส าหรับสินค้าที่ช ารุด
เสียหายและได้รับไม่ครบหรือไม่ 

   

   เมื่อมีการคืนสินค้ามีเอกสารลดหนี้จากผู้ขาย
หรือไม่ 

   

   มีการอนุมัติการช าระหนี้หรือไม่    
   ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจจ่าย    
  ช าระหนี้หรือไม่ 
   ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการท า

เครื่องหมาย 
   

  หรือสัญลักษณ์เพ่ือป้องกันการจ่ายซ้ าหรือไม่ 
   มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่งของ

กับใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง ส่วนลด
(ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ 

   

    3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย    
   มีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนรับ – จ่ายพัสดุ แยก

เป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการ
หรือไม่ 

   

   มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ    
  ลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุหรือไม่ 
   การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วย

พัสดทุี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุหรือไม่ 
   

   มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ
น ามาสอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับ
บัญชีทะเบียนหรือไม่ 

   

   มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบ    
  การรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีว่าถูกต้อง  
  ครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม่ 
   มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการรับ-

จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีหรือไม่  

   

   กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือหมด    
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ค าถาม มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย/ค าตอบ 

  ความจ าเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

  สอบหาข้อเท็จจริง และด าเนินการตามระเบียบ
หรือไม่ 

   กรณีพัสดุสูญหาย หรือเสียหาย ใช้การไม่ได้ 
โดยไม่ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับผิด
ทางแพ่งและติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือไม่  

   

   มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่    
   สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแต่งตั้งเวรยามรักษา    
  ความปลอดภัยหรือไม่ 
   สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้หรือไม่    
   มีสถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่    
    3.6 การบ ารุงรักษา    
   มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุหรือไม่    
   มีการจัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาเป็นไป

ตามแผนหรือไม่ 
   

   มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบ ารุงรักษา
ให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่ 

   

   มีการพิจารณาข้อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษา      
  ระหว่างการด าเนินงานเองและการจ้าง

หน่วยงานภายนอกหรือไม่ 
    3.7 การจ าหน่ายพัสดุ    
   มีการรายงานพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือหาก

ใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และพัสดุที่สูญ
หายต่อผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาให้จ าหน่ายพัสดุ
หรือไม่ 

   

   มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออก    
  จากบัญชีหรือไม่ 
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สรุป: การควบคุมการบริหารพัสดุ 
                  
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………. 
              (.................................................................). 
    ต าแหน่ง  ................................................................ 

      วันที่…………… เดือน ……………………  พ.ศ. ……….. 
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แบบ ปค. 4-1 
..........................(๑)................................... 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ........................(๒)......................... 

 
 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
           
 

 
      
      

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 
 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 
 

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

(6) ลายมือชื่อ ..................................................... 
(7) ต าแหน่ง ........................................................ 
(8) วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ............ 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายในส าหรับส่วนงานย่อย 
 (แบบ ปค. 4-1)  

 
 (๑) ระบุชื่อส่วนงานย่อยที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
 (๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(30 กันยายน 2563) 
 (๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
 (๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/

จุดอ่อน 
 (๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจรักษาราชการแทน กรณีหัวหน้าส่วนงานย่อย ไม่อยู่
ปฏิบัติราชการ 
 (๗) ระบุต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานย่อย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจรักษาราชการแทน กรณีหัวหน้าส่วนงานย่อยไม่อยู่
ปฏิบัติราชการ 
 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (เป็นวันเดือนปีที่จัดท ารายงาน) 
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แบบ ปค. ๕-๑ 
 

(1) ชื่อส่วนงานย่อย ......................................... (ส่วน/ฝ่าย/งาน.............................) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

(2) ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ...................................................... 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ 
ส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  
 

      

ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
 

      

ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของส่วนงานย่อย  
(ส่วน/ฝ่าย/งาน) 
 

      

 

(10) ลายมือชื่อ ..................................................... 

                 (………………………………………………………) 

(11) ต าแหน่ง .......................................................... 

(12) วันที ่........... เดือน …............... พ.ศ. ................
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค. 5-1) 
 
(๑)  ระบุชื่อส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) ที่จัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
 
(๒)  ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน   

(30 กันยายน 2564) 
 

(๓)  ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของส่วนงานย่อย หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของส่วนงานย่อย และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน ได้แก่  

(3.1) ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 รวมถึง
ค าสั่งกรมสรรพสามิตที่ 663/2561  เรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 
และการก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจ (ส่วน/ฝ่าย/งาน)  (งานตามภารกิจ/หน้าที่หลักที่รับผิดชอบ) 

(3.2) ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และวัตถุประสงค์ของภารกิจ ได้แก่ 
(1) ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นภารกิจตามข้อ (3.1) อยู่แล้ว 
(2) กรณีที่แผนการด าเนินการ/ภารกิจ/นโยบายที่ได้รับมอบหมาย ไม่เป็นหน้าที่หรือภารกิจ ตาม

กฎกระทรวงหรือกฎหมายที่จัดตั้ง ให้ระบุภารกิจ/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมวัตถุประสงค์ 
(3.3) ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ หมายถึง งานตามภารกิจสนับสนุนของส่วนงานย่อย (ส่วน/ฝ่าย/งาน) และ

วัตถุประสงค์ของภารกิจ เช่น  
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบของส่วนอ านวยการ/ฝ่ายอ านวยการ/งานบริหารทั่วไป/

งานธุรการ  
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านบัญชีและงบประมาณ  ด้านการเงินและทรัพย์สิน 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานตามภารกิจ/หน้าที่ในความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

 
(๔)  ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 

ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว คือ โอกาสที่จะท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผลให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ภารกิจ/หน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น ได้ท าการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน และรายงาน

ความเสี่ยงไว้แล้วในรอบ 6 เดือนแรก  ให้น าข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวมาระบุใน (4)  
 

- ทุกหน่วยงานต้องท าการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ/หน้าที่ที่รับผิดชอบ  และ
น าข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวมาระบุใน (4)   
 

- ได้อธิบายเรื่องความเสี่ยงไว้ในส่วน *เพิ่มเติม 
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(๕)  ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ/หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ ์
 
(๖)  ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่  โดยอาจระบุ  
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีการก าหนดหรือสั่งการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและช่วยให้งานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และหรือความเสี่ยงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเสี่ยง
ดังกล่าว 
 
(๗)  ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ  
 
(๘)  ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกนัหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
 
(๙)  ระบุชื่อ ส่วน/ ฝ่าย/ งาน ที่รับผิดชอบและก าหนดแล้วเสร็จ (วัน เดือน ปี) ของการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
(๑๐)  ลงลายมือชื่อผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน ในแบบ ปค. 5-1 ของส่วนงานตนเอง 

 
(๑๑)  ระบุต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน / หัวหน้าฝ่าย / หวัหน้างาน ในแบบ ปค. 5-1 ของส่วนงานตนเอง  

 
(๑๒)  ระบุวันเดือนปีที่รายงาน (เป็นวันเดือนปีท่ีจัดท ารายงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 58 
 

*เพิ่มเติม 
ความเสี่ยง  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)  หรือ
ก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ปัจจัยเสี่ยง  หมายถึง  สาเหตุที่มาของปัญหา/ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด 
และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม  ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการด าเนินงาน  โดยผลในเชิงลบนั้น
ถือว่าเป็น “ความเสี่ยง”  ส าหรับผลในเชิงบวกถือว่าเป็น “โอกาส” ของหน่วยงาน  สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ประกอบด้วย 
2 ปัจจัย  ได้แก่  

1. ปัจจัยภายใน  หมายถึง  ปัจจัยที่เกิดจากภายในองค์กร ซึ่งผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการหรือควบคุมได้ เช่น  โครงสร้างพ้ืนฐาน  บุคลากร  กระบวนการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศ  เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก  หมายถึง  ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารไม่สามารถบริหาร
จัดการหรือควบคุมได้ เช่น  ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภาวะเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น 

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้อัตราก าลัง  งบประมาณที่ได้รับ  และวัสดุ
อุปกรณ์หรือทรัพยากรอ่ืนที่มีอยู่ ณ เวลาปัจจุบันที่ท าการประเมินความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก 2 มิติ  คือ 

มิติที่ 1  โอกาสที่จะเกิด (Probability)  หมายถึง  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยง
จะเกิดขึ้น 

มิติที่ 2   ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียง และผลเสีย
หายอื่นที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยง  

เมื่อระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคาดการณ์โอกาสหรือความเป็นไปได้  
ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  และพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง  และจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงาน  ด้วยวิธีการให้คะแนน  เช่น 

 

(ตัวอย่าง) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
โอกาสหรือความเป็นไปได้ 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ท่ีเกิดขึ้น 

(โดยเฉลี่ย) 
คะแนน 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1 – 3 เดือนต่อครั้ง  ไม่เกิน 6 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง ไม่เกิน 6 ครั้ง 3 

น้อย 1 – 9 เดือนต่อครั้ง  ไม่เกิน 6 ครั้ง 2 

น้อยมาก 1 ปีต่อครั้ง  ไม่เกิน 6 ครั้ง 1 
หมายเหตุ :  ความถี่โดยเฉลี่ย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกจิ และ

ลักษณะการด าเนินงาน    
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 (ตัวอย่าง) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
โอกาสหรือความเป็นไปได้ 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ท่ีเกิดขึ้น  

(โดยเฉลี่ย) 
คะแนน 

สูงมาก มากกว่า ร้อยละ 80 5 

สูง ร้อยละ 70 – 79 4 

ปานกลาง ร้อยละ 60-69 3 

น้อย ร้อยละ 50 – 59 2 

น้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ 50 1 
หมายเหตุ :  ความถี่โดยเฉลี่ย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกจิ และ

ลักษณะการด าเนินงาน    
 

(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน (ด้านการเงิน) 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 
มูลค่าความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 5 

สูง มากกว่า 5 แสนบาท – 10 ล้านบาท 4 

ปานกลาง มากกว่า 1 แสนบาท – 5 แสนบาท 3 

น้อย มากกว่า 1 หมื่นบาท – 1 แสนบาท 2 

น้อยมาก น้อยกว่า 1 หมื่นบาท 1 
หมายเหตุ :  มูลค่าความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด   ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกจิ และ

ลักษณะการด าเนินงาน    
 

(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน (ด้านเวลา) 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 
ความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 30 วันขึ้นไป 5 

สูง ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 20 วัน – 30 วัน 4 

ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 7 วัน ถึง 20 วัน 3 

น้อย ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
มากกว่า 3 วัน ถึง 7 วัน 2 

น้อยมาก ท าให้เกิดความล่าช้าภารกิจ/งานที่รับผิดชอบ 
ไม่เกิน 3 วัน 1 

หมายเหตุ :  ความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด   ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลกัษณะ
การด าเนินงาน    
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(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน  (ด้านความส าเร็จ) 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

จากความเสี่ยง 
ความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกจิ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้น้อยกว่าร้อยละ 60 5 

สูง ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกจิ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้ได้ร้อยละ 60 - 70 4 

ปานกลาง ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกจิ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้ได้ร้อยละ 71 - 80 3 

น้อย ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกจิ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้ได้ร้อยละ 81 - 90 2 

น้อยมาก ด าเนินการส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/ภารกจิ/กระบวนงาน 
ที่ก าหนดไว้มากกว่าร้อยละ 90 1 

หมายเหตุ :  ความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด   ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลกัษณะ
การด าเนินงาน    
 
(ตัวอย่าง) ความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงต่อหน่วยงาน  (ด้านผู้รับบริการ) 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
จากความเสี่ยง 

ความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลงมากกว่าร้อยละ 15 5 

สูง ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง ร้อยละ 10 - 15 4 

ปานกลาง ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง ร้อยละ 5 – 9 3 

น้อย ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง ร้อยละ 1 - 4 2 

น้อยมาก ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการลดลง น้อยกว่าร้อยละ 1 1 
หมายเหตุ :  ความเสียหาย เป็นเพียงตัวอย่างการน าไปใช้   หน่วยงานควรมีการก าหนด   ให้เหมาะสมกับขนาด ภารกิจ และลกัษณะ

การด าเนินงาน 
 
การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น)  และ

ผลกระทบของความเสี่ยง (ความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียง และผลเสียหายอื่นที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)  เป็นผลจาก
การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง) ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผล
การปฏิบัติงานทั้งระดับส่วนงานย่อยและระดับกรม  โดยน าคะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาคูณ (โอกาส x 
ผลกระทบ)  เพื่อหาระดับความเสี่ยงของภารกิจ  
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ระดับความเสี่ยง  หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบแต่ละปัจจัย
เสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ า   
                ตารางระดับของความเสี่ยง 
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โอกาสหรือความเป็นไปได้ 

ที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

คะแนน 
ระดับความเสี่ยง 

ความหมาย 

สูงมาก 17 - 25 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 

สูง 10 – 16 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 4 – 9 
ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ 

แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง
ระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า 1 – 3 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการจัดการเพิ่มเติม 

 
ทั้งนี้ เม่ือระบุระดับความเสี่ยงแล้วให้น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อภารกิจ  

เพื่อพิจารณาก าหนดวิธีการจัดการ/การควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง  
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง 
ที่ประเมินได้ตามตารางระดับของความเสี่ยงข้างต้น   
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 
ค าอธิบาย  : 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561   
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 
ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต   

กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนด “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบติั 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561” ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ มีเจตนาปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการ
เสนอความเห็นเก่ียวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป  

มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวข้างต้น ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานสากลของ 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 ส าหรับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของงาน  
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ และมีการติตดามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  โดยหน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
แต่ละด้าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives : O)  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives : R)  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือ
ข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives : C)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรม
สรรพสามิต จึงได้น า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561” มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  และเพื่อให้การจัดเตรียม
ข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการควบคุมภายในมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถน าข้อมูลรายงานการควบคุมภายใน
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

ระดับของส่วนงานย่อยมาประมวลผลในภาพรวม และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับกรมต่อไป  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแผนการประเมินการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณากลัน่กรอง สรุปผล

การประเมินการควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย  
3. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก) 

จ านวน 1 รายการ คือ 
(1)  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 

ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 
4. จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนหลงั)  

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

5. ส่งรายงานการควบคุมภายใน (ส าหรับการรายงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง) ผ่าน
ระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

1.1)  การส่งรายงานการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือนแรก) 
ระดับ

คะแนน 
กิจกรรมด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ✓/ -) 

1 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบ 6 เดือนแรก)  ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วัน 

 

3 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดือนแรก)  ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

 

5 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(รอบ 6 เดือนแรก) ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 

 



 

ภาคผนวก ค 64 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของงวดก่อน – ระดับส่วนงานยอ่ย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

  
 

 

2) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
2.1)  การส่งรายงานการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือนหลัง) 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ✓/ -) 

1 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด มากกว่า 5 วนั 

 

3 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานฯ หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 วัน 

 

5 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) 
ผ่านระบบงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

2.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 แบบประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)   

2 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)    

3 รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)   

4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)   

5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน    

6 รายงานการประชุมของคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ค 65 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

3. ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 12 เดือนหลัง (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
3.1)  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน (รอบประเมิน 12 เดือน) 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ✓/ -) 

1 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  ผ่านระบบงานฯ น้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

 

3 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  ผ่านระบบงานฯ ไมน่้อยกว่า 4 รายการ ตามที่ก าหนด 

 

5 
- ส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  ผ่านระบบงานฯ ครบ 7 รายการ ตามที่ก าหนด 

 
 
 

3.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 
ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ของงวดก่อน – ระดับส่วนงานยอ่ย (แบบติดตาม ปค. 5-1) 

  

2 แบบประเมนิองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ก)   

3 แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก  ข)    

4 รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4-1)   

5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5-1)   

6 ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน   

7 รายงานการประชุมของคณะท างานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
 

 

4) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
4.1)  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการ ระบุระดบัความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก ค 66 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 3      : การควบคุมภายใน 

4.2)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการ ระบุระดบัความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

4.3)  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน 
การควบคุมภายใน 

ระบุระดบัความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 
หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดบั 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 
 
 
 

 

5)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้ามี)…………… 
 
 
 
6)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

……(ระบุถ้ามี)…………… 
 
 
 

 

 



 

ภาคผนวก ง 
 

(ประเด็นที ่4 : การพัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการของกรมสรรพสามิต) 
 

ประกอบด้วย 
 

เรื่อง ภาคผนวก ง 
หน้า 

ส าหรับส่วนกลาง 1 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน (ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง : ส านัก/ศูนย/์กอง/กลุ่ม/ส านักงาน
เลขานุการกรม) 

2 

แบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ  (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 7 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 8 

แบบฟอร์มที่ 5 - 1 (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 12 

แบบฟอร์มที่ 5 - 2 (ภ) แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action 
Plan) 

20 

เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุปคะแนนการพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง 22 

ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา 23 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ : กรณ ีมี ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล)  

24 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน (ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ : กรณ ีไม่มี ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล) 

28 

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

31 

แบบฟอร์มที่  5 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment 
Report) 

37 

แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government 
Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

46 



ภาคผนวก ง 1 

 

 
 
 
 

 
ส าหรับส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ภาคผนวก ง 2 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง : ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม) 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 
ค าอธิบาย  : 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยได้น าเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร เช่น Public sector Management Quality Award (PMQA) การพัฒนาและจัดวางระบบ
ส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) การสร้างหน่วยงานต้นแบบการให้บริการ (Idol Organization) การสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ของกรมสรรพสามิต (Excise Service Standard) รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตไปสู่มาตรฐาน
ระดับประเทศโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) และผลักดัน
ให้กรมสรรพสามิตด าเนินการตามระบบราชการ 4.0  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ไปสู่เกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐท างานโดยยึดหลัก 3 อย่าง  
ที่ส าคัญคือ การเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric Government) การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและ
เช่ือมโยงถึงกัน (Open and Connected Government)  และการเป็นภาครัฐอัจริยะ (Smart and High Performance government)  
ในปี พ.ศ. 2563 กรมสรรพสามิตได้เข้าร่วมการรับรองระบบราชการ 4.0 ตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยกรมสรรพสามิตมีผล 
การประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน จึงได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)  นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 กรมสรรพสามิตได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
สาขาทั่วประเทศได้รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งสิ้น 113 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของ
กระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัลจ านวนมากที่สุด โดยกรมสรรพสามิตมีเป้าหมายให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ได้รับ  
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตอยา่งต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจงึมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

 

กรณีหน่วยงานส่วนกลาง (ส านกั/ศูนย์/กลุ่ม/กอง) 
เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางไม่ไดใ้ห้บริการประชาชนโดยตรง ดังนัน้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงก าหนดให้ทุก

หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานท่ีสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ รางวัลคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA 4.0) และการเป็นระบบราชการ 4.0 ดังนี้  

- กระบวนการหรือการท างานท่ีเปดิกว้าง และเช่ือมโยงกัน ระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตหรือหน่วยงาน
ภายนอกกรมสรรพสามิต (Open and Connected Government) 

- กระบวนการหรือการท างานท่ียดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
- กระบวนการหรือการท างานท่ีส่งเสรมิให้หน่วยงานหรือกรมสรรพสามิตมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั (Smart and 

High Performance Government) 
 

หมายเหตุ :   
การคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) อย่างน้อย 1 กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงาน ให้คัดเลือกจาก  

- แผนงานโครงการของหน่วยงานประจ าปี พ.ศ. 2564   
- แผนงานโครงการของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปี พ.ศ. 2564   
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง : ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม) 

- แผนงานโครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่องหลายปี   

    (เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติมคือ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) 
ซึ่งต้องระบุปีที่เริ่มด าเนินการและปีสิ้นสุดของโครงการ โดยแผนปฏิบัติการฯ (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงานโครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่องหลายปี) 

- ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับกรม/กระทรวง/ประเทศ (ระหว่างป ีพ.ศ. 2562-2564)  
- ผลงานท่ีน าไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- ผลงานท่ีมีการเชื่อมโยงบูรณาการ การให้บริการจากหลายหน่วยงาน  
- ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการ  
- ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ  
- ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก หรือการให้บริการที่แก้ปัญหาเรื่อง Pain points 
- แผนอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการเป็นหน่วยงานราชการ 4.0   
ทั้งนี ้แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ต้องไม่ซ้ า

กับแผนปฏิบตัิการดา้นพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน (Action Plan) ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2559 – 2563 
 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

1.1)  ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 

ระดับ
คะแนน 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

(ใส่เคร่ืองหมาย ✓/ -) 

1 
- แต่งตั้งคณะท างาน/ การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/
การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

 

3 
- พิจารณาคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานท่ีสอดคล้อง 
กับการเป็นระบบราชการ 4.0 

 

5 - จัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan)   
 

 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/การมอบหมายผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

  

2 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างน้อย  
1 กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน 

  

3 - แบบฟอร์มที ่5 – 1 (ก)     

4 
- รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานโครงการรอบ 6 เดือนแรก  (ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง : ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม) 

2) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

2.1)  ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ระดับ

คะแนน 
กิจกรรมด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓/ -) 

5 
- สรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในรอบ 12 เดือน  
ตามแบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564)  

 
 

2.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ (Action Plan) ในรอบ 12 เดือน  
ตามแบบฟอร์มที่ 5 – 1 (ก) (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 

  

2 
คู่มือการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตามกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 

  
 

 
 

 
3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  

3.1)  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดับ 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 
 

3.2)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 (เล่ม) 

ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 
หมายเหตุ    ระดับ 5 = จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานที่

สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับหน่วยงานในส่วนกลาง : ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม) 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้าม)ี…………… 
 
 
 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
……(ระบุถ้าม)ี…………… 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ : แผนงานด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงาน อาจมลัีกษณะ ดังนี้ แผนงานโครงการของหน่วยงานประจ าปีท่ีมอียู่แล้ว แผนงานโครงการท่ีมกีารด าเนินการต่อเนื่องหลายปี

   ช่ือกระบวนการ/การให้บริการ/โครงการ

         กระบวนการหรือการท างานท่ีเปิดกว้าง และเช่ือมโยงกันระหว่างหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานภายนอกกรมสรรพสามิต (Open and Connected Government)
         กระบวนการหรือการท างานท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)

ผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลระดับกรม/กระทรวง/ประเทศ ผลงานท่ีน าไปใชแ้ล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ผลงานท่ีมีการบูรณาการงานบริการจากหลายหน่วยงาน ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการ
ให้บริการ ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ผลงานท่ีมีลักษณะเป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและการให้บริการเชงิรุก เป็นต้น

ล าดับ

ส าหรับหน่วยงานกลาง (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง)

แบบฟอร์มท่ี ๕ - ๑ (ก) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ช่ือหน่วยงาน

(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ระยะเวลา
รายละเอียดของการ

ด าเนินการ
ผลการด าเนินงาน

ข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้
ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง

กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ

  กระบวนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ/โครงการของหน่วยงาน สอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ ๔.๐  ดังน้ี (ให้ท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  )

         กระบวนการหรือการท างานท่ีส่งเสริมให้หน่วยงานหรือกรมสรรพสามิตมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government)
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ส านักงานสรรพสามิตภาค 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 
ค าอธิบาย  : 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยได้น าเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร เช่น Public sector Management Quality Award (PMQA) การพัฒนาและจัดวางระบบ
ส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) การสร้างหน่วยงานต้นแบบการให้บริการ (Idol Organization) การสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ของกรมสรรพสามิต (Excise Service Standard) รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตไปสู่มาตรฐาน
ระดับประเทศโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) และผลักดัน
ให้กรมสรรพสามิตด าเนินการตามระบบราชการ 4.0  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ไปสู่เกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐท างานโดยยึดหลัก 3 อย่าง ที่
ส าคัญคือ การเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric Government) การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและ
เ ช่ือมโยงถึ งกัน  (Open and Connected Government)   และการ เป็นภาครั ฐอั จริ ยะ  ( Smart and High Performance 
government)  ในปี พ.ศ. 2563 กรมสรรพสามิตได้เข้าร่วมการรับรองระบบราชการ 4.0 ตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยกรมสรรพสามิตมี
ผลการประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน จึงได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  4.0 และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)  นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 กรมสรรพสามิตได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศได้
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งสิ้น 113 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของกระทรวงการคลังที่ได้รับ
รางวัลจ านวนมากที่สุด โดยกรมสรรพสามิตมีเป้าหมายให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตอยา่งต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจงึมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

 

กรณีส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10  
เนื่องจากส านักงานสรรพสามิตภาคไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง จึงให้พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

โดยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยผลักดัน สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานในการก ากับดูแล (ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา) 
ให้เสนอผลงานเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  (Government Easy Contact Centre: GECC)  
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรมสรรพสามิตจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามิตภาค เป็นคณะท างานตรวจ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการโดยให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  
(GECC) ในการประเมินส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาในการก ากับดูแล  

ดังนั้น การประเมินให้พิจารณาผลการด าเนินการจากการศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม 
ค าสั่งคณะท างานฯ แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ภาพถ่าย การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

1.1)  ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ระดับ

คะแนน 
กิจกรรมด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓/ -) 

1 - ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ  

3 - จัดท าแบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process)  

5 
- จัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) เพื่อตรวจประเมินพ้ืนท่ีในการก ากับดูแลตาม
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินฯที่กรมก าหนด และเพื่อตรวจประเมินพื้นที่ท่ีส่งเข้าร่วม
รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 2564 

 

 

 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ / เอกสารหลกัฐานการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

  

2 
- แบบฟอร์มที่ 5-1 (ภ) แบบประเมิน การให้บริการของหน่วยงาน (Assessment 
Process) 

  

3 
- แบบฟอร์มที ่5 - 2 (ภ)  แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (Action Plan) 

  
 

 
 
 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
3.1)  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดับ 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

3.2)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฯ GECC ต่อ จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่เข้า
ร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 
หมายเหตุ     
 

ระดับ 1 = 1 คะแนน  หมายถึง ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี/พื้นที่สาขา สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครบทุกพ้ืนที่ 

 

ระดับ 3 = 3 คะแนน  หมายถึง ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี/พื้นที่สาขา ผ่านการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้น ร้อยละ 50 ของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่สมัครเข้าร่วม 

 

ระดับ 5 = 5 คะแนน  หมายถึง ส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี/พื้นที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 50 ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา ที่สมัครเข้าร่วม 

 
ค าอธิบาย 
1. หากส านักงานสรรพสามิตภาค ส่งส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา สมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ

ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไม่ครบทุกพ้ืนท่ี (ตามที่ไดค้ัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564) ดังนั้น คะแนนการประเมินรอบ 6 เดือนหลังของส านักงานสรรพสามิตภาค จะเท่ากับ 0 (ศูนย์) 

 

2. การค านวณร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนฯ ให้พิจารณาดังนี ้
 

สูตรการค านวณ                     
Y = (A/B) x 100 

โดย 
Y = ร้อยละ ของจ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อ จ านวนหน่วยงานท้ังหมดที่เข้าร่วมการรับรอง

มาตรฐานฯ GECC ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

A = จ านวนส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี/พื้นท่ีสาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาค ที่ผ่านการคัดกรองเอกสาร
เบื้องต้น/ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

B = จ านวนส านักงานสรรพสามติพื้นที่/พื้นที่สาขา ในก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามติภาคทั้งหมด  ที่สมัครเข้าร่วม
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท า “เอกสาร 5 - 3 (ภ) ตารางสรุประดับคะแนนการพิจารณารอบ 6 เดือนหลัง” 
เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณา/การค านวณตามเกณฑ์การให้คะแนนของส านักงานสรรพสามิตภาค 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10) 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้าม)ี…………… 
 
 
 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
……(ระบุถ้าม)ี…………… 

 
 
 

 

 



ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๑ (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

๑. การผลักดันและสนับสนุนหนว่ยงานในการก ากับดูแลให้ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

ข้อ ๑ มีการจัดตั้งทีม/คณะท างานเพื่อให้ค าปรึกษา แนะน ามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตแก่หน่วยงานในการก ากับดูแล    
ข้อ ๒ มีการจัดประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานในก ากับดูแล เพื่อช้ีแจงการด าเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การตรวจติดตามและ

ประเมินผลฯ และการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
   

ข้อ ๓ มีการรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญในปีท่ีผ่านมา ทั้งในประเภทที่มีความพร้อมด้านสถานที่เป็นของตนเอง
หรือมี smart office และหน่วยงานที่ยังขาดความพร้อมด้านสถานท่ี เพื่อก าหนดเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการให้ค าปรึกษา แนะน า 
เผยแพร่ความรู้ เทคนิค และนวัตกรรมแก่หน่วยงานที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ 

   

ข้อ ๔ มีการศึกษาเรียนรู้  วิ เคราะห์เพื่อหาแนวทางในการเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก                          
จากหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วงงานอื่นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ในปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดเป็นหน่วยงานต้น แบบในการให้
ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ความรู้ เทคนิค แก่หน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด 

   

ข้อ ๕ มีการให้ค าแนะน าช่วยเหลือการด าเนินการ และเป็นพ่ีเลี้ยงในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในการก ากับดูแล รวมทั้ง พัฒนา
รูปแบบการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น/จูงใจให้หน่วยงานในการก ากับดูแลด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

   

ข้อ ๖ มีการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในการก ากับดูแล โดยพิจารณาจาก 
การศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสั่งคณะท างาน แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน 
ภาพถ่าย การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็น
ต้น เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ พร้อมท้ังค้นหาโอกาสในการปรับปรุง และให้ข้อสังเกตแก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน
การพฒันามาตรฐานการให้บริการต่อไป 

   

ข้อ ๗ มีการตรวจติดตาม ประเมินผล รวมทั้งช่วยจัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและดา้นสถานที่ของหน่วยงานในการก ากับดูแลที่เข้ารว่ม
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยพิจารณาจาก การศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง 
ๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสั่งคณะท างาน แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ภาพถ่าย การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๑ (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง  การโทรสุ่มเพื่อประเมินมาตรฐานการ
ให้บริการ เป็นต้น เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานผ่านการ
รับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

ข้อ ๘ มีการตรวจติดตาม ประเมินผล เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในก ากับดูแลที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการให้บรกิาร
ของศูนย์ราชการสะดวกแล้ว รวมทั้งเตรียมความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ีและเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายกุารรบัรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในครั้งต่อไป 

   

ข้อ ๙ มีการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่ของหน่วยงานในการก ากับดูแล ที่จะเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ในปีถัดไป โดยพิจารณาจาก การศึกษาข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสั่ง
คณะท างาน แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงาน ภาพถ่าย การสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
และผู้รับบริการ การสังเกตการณ์จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง เป็นต้น  เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินการ พร้อมท้ังหา
แนวทางในการปรับปรุง เพื่อให้หน่วยงานมีความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

   

ข้อ ๑๐ มีการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกแก่
บุคลากรของหน่วยงานในการก ากับดูแล เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวกเป็นประจ าทุกปี เช่น การอบรมเจ้าหน้าท่ี Call Center การอบรมมาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น 

   

ข้อ ๑๑ มีการพิจารณามอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานดีเด่นทั้งในภาพรวมและด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ จนเกิดเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการประชาชนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

   

ข้อ ๑๒ มีการวิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของ                       
กรมสรรพสามิตเพื่อคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกในปีถัดไป  
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๑ (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

๒. มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (ประเด็นท่ีเกีย่วข้องกับส านักงานสรรพสามติภาค) 

เกณฑ์ด้านกายภาพ 

๑. สถานที่บริการ  
 ๑.๑ มรีะบบการขนส่งสาธารณะทีเ่ข้าถึงสถานท่ีบริการ เพื่อใหส้ะดวกต่อการเดินทาง    
 ๑.๒ มปี้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการอย่างชัดเจน ไม่ติดตั้งในจุดที่ท าให้เกิดความสับสน    
 ๑.๓ เข้าถึงไดส้ะดวก และจัดใหม้แีสงสว่าง อย่างเพียงพอ ณ บริเวณสถานท่ีบริการ    
 ๑.๔ มกีารออกแบบสถานท่ีค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ     

๒. พ้ืนที่ให้บริการ 
 ๒.๑  มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดกอ่นเข้าสู่บริการ” และ “จุดให้บริการ” ที่อ านวยความสะดวกท้ัง

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึงลักษณะและปรมิาณงานท่ีให้บริการ 
   

 ๒.๒ ในจุดทีส่ าคญัหรืออันตรายตอ้งออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังขณะยืนหรือรถลอ้เลื่อน    
 ๒.๓ มีการจดัให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ณ บริเวณสถานท่ีบริการ    
 ๒.๔ มีการก าหนดพื้นท่ีเขตปลอดบุหรี่ และ/หรือ จดัให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสม    

๓. การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอืน่ๆ 
 ๓.๑ มีการจดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวก ที่สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ และความพร้อมของทรัพยากรที่มี 

เช่น น้ าดื่ม เก้าอ้ีนั่งพักรอ เป็นต้น 
   

 ๓.๒ มหี้องน้ าท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ    
๔. ระบบคิว/จุดแรกรับ 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๑ (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 ๔.๑ มจีุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าในการขอรับบริการ หรือช่วยเตรียม
เอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอย 

   

๕ ระบบการประเมินความพึงพอใจ 

 ๕.๑ มจีุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ    
เกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ข้อ ๑ การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขา  

 ๑.๑ มีการส ารวจตามหลักสถติิ เพือ่ให้ทราบความต้องการของส านักงานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา     
 ๑.๒ มีการวิเคราะหผ์ลการส ารวจจากข้อ ๑.๑ และน ามาใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการและปรับปรุงความต้องการ    

ข้อ ๒ งานบริการ  
 ๒.๑ มีงานบริการครอบคลมุประเภทงาน ดังนี้ งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน งานบริการข้อมูลข่าวสาร งานด้านการรับ

เรื่องราวร้องทุกขแ์ละงานอ่ืน ๆ ทีส่อดคล้องกับผลส ารวจจากข้อ ๑.๑ 
   

 ๒.๒ มีงานบริการทีเ่หมาะสม/งานบริการอื่น ๆที่ สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการ    
 ๒.๓ มีงานบริการที่เหมาะสม/งานบริการอื่น ๆท่ี สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการฯ 

ข้อ ๓ สถานที่บริการ 
 ๓.๑ มีการด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ท่ีมา

ติดต่อ 
   

ข้อ ๔ การออกแบบระบบงาน    
 ๔.๑ มีการจดัล าดับขั้นตอนการบรกิารที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน    
 ๔.๒ มีการก าหนดผูร้ับผดิชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อ และช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจน    
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ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 ๔.๓ มีการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีครอบคลุม ถกูต้อง และทันสมยั โดยมีการระบขุั้นตอน ระยะเวลา 
ค่าธรรมเนียม และข้อมลูจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือ ฯ อย่างชัดเจน 

   

 ๔.๔ การให้บริการไปในทิศทางเดยีวกัน เช่น การตอบค าถาม รูปแบบการบริการของแต่ละจุด เป็นต้น    
 ๔.๕ มรีะบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน ์    

ข้อ ๕ การจัดสรรบุคลากร 
 ๕.๑ มีการวิเคราะหป์ระเมินความต้องการด้านก าลังคนท่ีจ าเป็น    
 ๕.๒ มีการสร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงาน    

ข้อ ๖ บุคลากรด้านการบริการ 
 ๖.๑ มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบตัิงานท่ีจ าเป็นและทนัสมัยให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพสามติพื้นท่ี/พื้นที่สาขา 

เช่น จัดฝึกอบรม สัมมนาระดมสมอง ศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และมีจติบริการ 

   

 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการใช้ระบบ ซอฟท์แวร์และการให้บรกิารอย่างต่อเนื่องจนมีความเข้าใจในด้านการใช้งานระบบ    
 ๖.๓ เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแทนกันได้ในงานบริการเบ็ดเสรจ็จ านวนหนึ่ง    
 ๖.๔ เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการ ครอบคลุมเรื่องส าคญั ดังนี ้

        - สามารถตอบค าถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได ้
        - สามารถแก้ไข/รับมือกับสถานการณ์ที่เกดิขึ้นได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ 
        - การสื่อสารและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจติ 

   

ข้อ ๗ ระบบการประเมินความพึงพอใจ 
 ๗.๑ มีการน าผลส ารวจมาปรับปรงุงานบริการอย่างต่อเนื่อง    
 ๗.๒ เกดิผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    



ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 

ภาคผนวก ง 17 
 

แบบฟอร์มที่ ๕ – ๑ (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๘ คุณภาพการให้บริการและการจดัการข้อร้องเรียน 
 ๘.๑ วิธีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด (เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการที่ก าหนดไว้ในคูม่ือ

การปฏิบัติงาน) 
   

 ๘.๒ มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปญัหาที่ชัดเจน    
 ๘.๓ กรณีเกดิข้อร้องเรยีนในการให้บริการ ข้อร้องเรยีนนั้นได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ียุตไิม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    

ข้อ ๙ ช่องทางการให้บริการ 
 ๙.๑ มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการ การให้ค าปรึกษา รวมทัง้ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ศูนย์ 

Hotline หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
   

ข้อ ๑๐ การแก้ไขปัญหาท่ีท้าทาย 
 ๑๐.๑ มีการค้นหาปญัหา/อุปสรรคของการให้บริการที่เกดิขึ้นและคาดว่าจะเกดิขึ้น และน าไปแกไ้ขปรบัปรุงให้การบริการดียิ่งข้ึน    

ข้อ ๑๑ การทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน 
 ๑๑.๑ มีการน าผลจากการติดตามงานมาด าเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว 

สามารถลดต้นทุน ลดการสญูเสีย และเกดิคุณค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
   

 ๑๑.๒ มีการปรับปรุงคู่มือการปฏบิัติงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมลูได้ง่าย    
ข้อ ๑๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจดัอบรมเจ้าหน้าท่ี และผู้เกี่ยวข้อง 

 ๑๒.๑ การจัดอบรมทักษะการให้บริการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ การสร้างภาพลักษณ์การ
ให้บริการ การสร้างจิตส านึกด้านการให้บริการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น และมีการสื่อสารสรา้งความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงานใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

   

 ๑๒.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน รวมถึงการร่วมกนัทบทวนระบบงานเพื่อ
ออกแบบงานใหม่/สรา้งนวัตกรรมในการให้บริการ 

   



ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๑ (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อ ๑๓ บุคลากรด้านเทคนิค 
 ๑๓.๑ เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคไดร้ับการอบรมหลักสตูรที่เกีย่วข้องกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ การซ่อมบ ารุง

ฮารด์แวร์พื้นฐาน 
   

 ๑๓.๒ เจ้าหน้าท่ีด้านเทคนิคมีความสามารถ ดังน้ี           
 - ตอบค าถามและแก้ปญัหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ 
 - อธิบายลักษณะปญัหาระบบเครอืข่ายต่อเช่ือมเมื่อประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการ 

   

ข้อ ๑๔ การจัดท าระบบฐานข้อมูล 
 ๑๔.๑ มรีะบบจดัเก็บข้อมลูและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมลูสอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
   

 ๑๔.๒ มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รบับริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลได้อย่างครอบคลมุ ถูกต้อง และทันสมัย 
รวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป 

   

ข้อ ๑๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๕.๑ มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานในส่วนท่ีจ าเป็นได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย โดยการปฏิบัตติามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนอ่ืนท่ีก าหนด 
   

 ๑๕..๒ มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผูเ้กี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมลูการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โดยเฉพาะเรื่องค าถาม ค าตอบ และวิธีการแกไ้ขปัญหาในแต่ละสถานการณ์เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

   

ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 
 ๑๖.๑ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีอยา่งต่อเนื่อง และอบรมทุกครั้งท่ีมีการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน ผลผลิต และบริการ    
 ๑๖.๒ มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท์ให้มีคุณสมบตัิ ดังนี ้

  - มีความพร้อมใช้งาน ซึ่งเป็นระบบท่ีมีคุณภาพ ใช้งานได้ เสียงฟังชัดเจน 
   



ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๑ (ภ) แบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Assessment Process) 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 

หัวข้อ 
การประเมินตนเอง 

ผ่าน ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

  - สามารถประสานแจ้งเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไปได ้
  - มีระบบเก็บข้อมูลของผูร้ับบริการ เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมลูประวัติการขอรับบริการ    
  - มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลมุข้อมูลที่ผูร้ับบริการสอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุัน 

ข้อ ๑๗ การบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการที่จ าเป็น 
 ๑๗.๑ มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการ กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภยัพิบัติ โดยเตรียมทรัพยากรทีส่ าคัญ เช่น 

สถานท่ีให้บริการส ารอง บคุลากร ข้อมูลสารสนเทศ คู่ค้าหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย วสัดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ เปน็ต้น 
   

ข้อ ๑๘ การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม 
 ๑๙. ๑ คิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ ท าให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะใหส้ามารถ

ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคณุภาพ 
   

ข้อ ๑๙ การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (เกณฑ์เพ่ือรองรับไทยแลนด์ ๔.๐) 
 ๒๐.๑ มีให้บริการเชื่อมโยงแบบเรยีลไทม์ในทุกเวลาและสถานท่ี และมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพ่ือช่วยการบริการใหส้ามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทาง ทุกอุปกรณ ์
   



ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (ภ) แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan) 
ชื่อหน่วยงานส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

(หรือคาดการณ์) 

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

รายละเอียดของการ
ด าเนินการ/กิจกรรม 

(ปรับปรุง/พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง Q1 Q2 Q3 Q4 
๑. การผลักดันและสนับสนุนหนว่ยงานในการก ากับดูแลให้ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 

ข้อ ๑ การผลักดันและสนับสนุนหน่วยงานในการก ากับดูแล
ให้ด าเนินการตามมาตรฐานการใหบ้ริการของกรม
สรรพสามติ 

        

๒. มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (ประเด็นที่เกีย่วข้องกับส านกังานสรรพสามิตภาค) 
เกณฑ์ด้านกายภาพ  
ข้อ ๑ สถานท่ีบริการ         
ข้อ ๒ พื้นที่ให้บริการ         
ข้อ ๓ การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิง่อ านวยความ

สะดวกอื่นๆ 
        

ข้อ ๔ ระบบคิว/จุดแรกรับ         
ข้อ ๕ ระบบการประเมินความพึงพอใจ         

เกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ข้อ ๑ การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของ

ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นท่ีสาขา 
        

ข้อ ๒ งานบริการ         
ข้อ ๓ สถานท่ีบริการ         
ข้อ ๔ การออกแบบระบบงาน         
ข้อ ๕ การจัดสรรบุคลากร         
ข้อ ๖ บุคลากรด้านการบริการ         
ข้อ ๗ ระบบการประเมินความพึงพอใจ         



ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (ภ) แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Action Plan) 
ชื่อหน่วยงานส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี  

 
หัวข้อ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

(หรือคาดการณ์) 

ระยะเวลา 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

รายละเอียดของการ
ด าเนินการ/กิจกรรม 

(ปรับปรุง/พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง Q1 Q2 Q3 Q4 
ข้อ ๘ คุณภาพการให้บริการและการจดัการข้อร้องเรียน         
ข้อ ๙ ช่องทางการให้บริการ         

ข้อ ๑๐ การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย         
ข้อ ๑๑ การทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน         
ข้อ ๑๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดอบรมเจ้าหนา้ที่ 

และผูเ้กี่ยวข้อง 
        

ข้อ ๑๓ บุคลากรด้านเทคนิค         
ข้อ ๑๔ การจัดท าระบบฐานข้อมลู         
ข้อ ๑๕ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าท่ีรับโทรศัพท ์         
ข้อ ๑๗ การบริหารความต่อเนื่องในการใหบ้ริการที่จ าเป็น         
ข้อ ๑๘ การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม         
ข้อ ๑๙  การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทลั (เกณฑ์เพื่อรองรับไทย

แลนด์ ๔.๐) 
        



ส าหรับส านักงานสรรพสามิตภาค 

    เอกสาร 5 – 3 (ภ) 
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ระดับ
คะแนน

จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนที่/
พ้ืนทีส่ำขำทีเ่ข้ำร่วมกำรรับรอง
มำตรฐำนฯ (แห่ง)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

3

จ ำนวนส ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนที่/
พ้ืนทีส่ำขำผ่านการคัดกรองเอกสาร
เบ้ืองต้นร้อยละ 50 ของส ำนักงำน
สรรพสำมติพ้ืนที่/พ้ืนทีส่ำขำ ทีส่มคัร
เข้ำร่วม (แห่ง)

1 20

5

ส ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนที่/พ้ืนทีส่ำขำ 
ได้รับการรับรองมำตรฐำนกำร
ให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก 
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 50 ของ
ส ำนักงำนสรรพสำมติพ้ืนที่/พ้ืนทีส่ำขำ
 ทีส่มคัรเข้ำร่วม (แห่ง)

1 20

8 9 10

2 3 4 5 6 7 8

2 3 4 5 6 7

10

11 12 13 14

16 17 18 19

ตำรำงสรุปคะแนนกำรพิจำรณำรอบ 6 เดือนหลัง (ผ่านการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้น ร้อยละ 50 และได้รับการรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก ประจ ำปี พ .ศ. 2564 ร้อยละ 50)

15 16 17 18 19

11 12 13 14 159
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ส าหรับส านักงานสรรพสามิต 
พื้นที่/พื้นที่สาขา 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ : กรณี มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล) 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 
ค าอธิบาย  : 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยได้น าเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร เช่น Public sector Management Quality Award (PMQA) การพัฒนาและจัดวางระบบ
ส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) การสร้างหน่วยงานต้นแบบการให้บริการ (Idol Organization) การสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ของกรมสรรพสามิต (Excise Service Standard) รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตไปสู่มาตรฐาน
ระดับประเทศโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) และผลักดัน
ให้กรมสรรพสามิตด าเนินการตามระบบราชการ 4.0  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ไปสู่เกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐท างานโดยยึดหลัก 3 อย่าง  
ที่ส าคัญคือ การเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric Government) การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและ
เช่ือมโยงถึงกัน (Open and Connected Government)  และการเป็นภาครัฐอัจริยะ (Smart and High Performance government)  
ในปี พ.ศ. 2563 กรมสรรพสามิตได้เข้าร่วมการรับรองระบบราชการ 4.0 ตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยกรมสรรพสามิตมีผลการประเมิน
เทียบเท่า 400 คะแนน จึงได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  4.0 และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับ
ก้าวหน้า (Advance)  นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 กรมสรรพสามิตได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้อง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศได้รับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งสิ้น 113 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของกระทรวงการคลังที่ได้รับรางวัล
จ านวนมากที่สุด โดยกรมสรรพสามิตมีเป้าหมายให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ  
ของศูนย์ราชการครอบคลุมทั่วประเทศ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ก าหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ที่มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล แบ่งออกเป็น 6 กรณี โดยมีแนวทางด าเนินการตามคู่มือการพัฒนาองค์กร 
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต) ดังนี้ 

 

(1) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  

 

(2) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขาแล้ว และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ  

 

(3) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครบทุกสาขาแล้ว และมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแลที่หมดอายุ 
การรับรองมาตรฐานฯ  

 

(4) กรณีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ประกอบด้วย 
(4.1) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว 

และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 
(4.2) ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ : กรณี มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล) 

(4.3) ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว 
และหมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ 

 (5) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และไม่ใช่อาคารส านักงานของกรมสรรพสามิต และอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารส านักงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารคัดเลือกเพิ่มเตมิ เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บรกิารของศนูย์
ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

(6) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในการก ากับดูแล เป็นหน่วยงานท่ีกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารคัดเลือกเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 และไม่ใช่
อาคารส านักงานของกรมสรรพสามิต  

 

 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

1.1)  ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ระดับ

คะแนน 
กิจกรรมด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓/ -) 

1 
- ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ / การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

 

3 
- จัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความ 
พร้อมด้านอาคารและสถานที่ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

 

5 
- ด าเนินการตามแผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 รวมทั้งสรุปผลการด าเนินการตามแผนและเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 
 

 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ / เอกสารหลักฐานการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ * 

  

2 
- แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) แบบประเมินระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment 
Report) ** 

  

3 
- แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ** 

  

4 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการ (รอบ 6 เดือนแรก) ตามแผนการติดตามผลการ
ด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มที ่5 – 2 (พ)) ** 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ : กรณี มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล) 

2) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
 

2.1)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการ (รอบ 6 เดือนหลัง) ตามแผนการติดตามผลการ
ด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มที ่5 – 2 (พ)) ที่มีการรายงานรอบ 6 เดือนแรก ** 

  

 
 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
3.1)  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดับ 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 

3.2)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ท่ีมีส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 

หมายเหตุ     
 

ระดับ 1 = 1 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ คัดเลือกส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล อย่างน้อย 
1 หน่วยงาน และมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑม์าตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

 

ระดับ 2 = 2 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ก ากับดูแล ประเมินให้คะแนนการจัดเตรียมเอกสารและสถานท่ี
ของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาท่ีได้รับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

 

ระดับ 3 = 3 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2464 แต่ไม่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้น 

 

ระดับ 4 = 4 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2464  ผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้น แต่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ระดับ 5 = 5 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ : กรณี มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล) 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้าม)ี…………… 
 
 
 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
……(ระบุถ้าม)ี…………… 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ : กรณี ไม่มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล) 

หน่วยงาน : …………………(ระบุ)………………………….. 

ผู้ก ากับดูแล :  ……(ระบุ)…………… ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ……(ระบุ)…………… 

โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… โทรศัพท์ :  ……(ระบุ)…………… 
ค าอธิบาย  : 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน โดยได้น าเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์กร เช่น Public sector Management Quality Award (PMQA) การพัฒนาและจัดวางระบบ
ส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) การสร้างหน่วยงานต้นแบบการให้บริการ (Idol Organization) การสร้างมาตรฐานการให้บริการ
ของกรมสรรพสามิต (Excise Service Standard) รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตไปสู่มาตรฐาน
ระดับประเทศโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) และผลักดัน
ให้กรมสรรพสามิตด าเนินการตามระบบราชการ 4.0  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ไปสู่เกณฑ์ PMQA 4.0 เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐท างานโดยยึดหลัก 3 อย่าง  
ที่ส าคัญคือ การเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric Government) การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและ
เ ช่ือมโยงถึ งกัน  (Open and Connected Government)   และการ เป็นภาครั ฐอั จริ ยะ  ( Smart and High Performance 
government)  ในปี พ.ศ. 2563 กรมสรรพสามิตได้เข้าร่วมการรับรองระบบราชการ 4.0 ตามหลักเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยกรมสรรพสามิต 
มีผลการประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน จึงได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  4.0 และได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance)  นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2560 – 2563 กรมสรรพสามิตได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่วประเทศได้
รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก รวมทั้งสิ้น 113 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของกระทรวงการคลังที่ได้รับ
รางวัลจ านวนมากที่สุด โดยกรมสรรพสามิตมีเป้าหมายให้ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการครอบคลุมทั่วประเทศ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ก าหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
ที่ไม่มีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล แบ่งออกเป็น 6 กรณี โดยมีแนวทางด าเนินการตามคู่มือการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประเด็นที่ 4 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต) ดังนี้ 

 

(1) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)  
 

(2) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่  ที่อายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
หมดอายุ ในปี พ.ศ. 2563  

 

(3) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) แล้ว 
และยังไม่หมดอายุการรับรองมาตรฐานฯ   

 

(4) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงานฯ  

 

(5) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เป็นหน่วยงานท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 และไม่ใช่อาคารส านักงานของกรมสรรพสามิต  

 

(6) กรณี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เป็นอาคารส านักงานของกรมสรรพสามิต ต้องเข้าร่วมการรับรองมาตรฐาน 
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564 ทุกส านักงาน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ : กรณี ไม่มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล) 

1) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  

1.1)  ความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ระดับ

คะแนน 
กิจกรรมด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓/ -) 

1 
- ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ / การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

 

3 
- จัดท าแผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านอาคารและสถานที่ในการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

 

5 
- ด าเนินการตามแผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 รวมทั้งสรุปผลการด าเนินการตามแผนและเสนอให้ผู้บริหารทราบ 

 
 

 

1.2)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ / เอกสารหลักฐานการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ * 

  

2 
- แบบฟอร์ม 5 – 1 (พ) แบบประเมนิระบบการให้บริการของหน่วยงาน (Self – Assessment 
Report) ** 

  

3 
- แบบฟอร์มที่ 5 – 2 (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ** 

  

4 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการ (รอบ 6 เดือนแรก) ตามแผนการติดตามผลการ
ด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มที ่5 – 2 (พ)) ** 

  

 

 

2) ข้อมูลการด าเนินงาน : รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
 

2.1)  เอกสาร/หลักฐานการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ การประเมิน มี (✓) ไม่มี (×) 

1 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการ (รอบ 6 เดือนหลัง) ตามแผนการติดตามผลการ
ด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มที ่5 – 2 (พ)) ที่มีการรายงานรอบ 6 เดือนแรก ** 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
      รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)            รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564) 
 

ประเด็นที่ 4   : การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
(ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ : กรณี ไม่มี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในก ากับดูแล) 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
3.1)  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 
 

หมายเหตุ    ระดับ 1 = 1 คะแนน     ระดับ 3 = 3 คะแนน        ระดับ 5 = 5 คะแนน 
 

3.2)  รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ ท่ีไม่มีส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาในก ากับดูแล ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2564  

ระบุระดับความส าเร็จ (ระบุค่าคะแนน 1-5) 

 

หมายเหตุ     
 

ระดับ 1 = 1 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก 

 

ระดับ 2 = 2 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ก ากับดูแล ประเมินให้คะแนนการจัดเตรียมเอกสารและสถานท่ีของ
ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ท่ีได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

 

ระดับ 3 = 3 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2464 แต่ไม่ผ่านการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้น 

 

ระดับ 4 = 4 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวกประจ าปี พ.ศ. 2464  ผ่านการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้น แต่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

ระดับ 5 = 5 คะแนน  หมายถึง  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 

4)  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
 …… (ระบุถ้าม)ี…………… 
 
 

5)  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
……(ระบุถ้าม)ี…………… 
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ท่ีมาและความส าคัญ

ศูนย์ราชการสะดวกคืออะไร

แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

คู่มือการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

      การประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย ให้ทุก
กระทรวง กรม และจังหวัด รวมท้ังรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง ก าหนดให้ม ี“ศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC)” เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี ให้ค าแนะน าและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการท่ีมปีระสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ประชาชนท่ี
เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ

      เพ่ือให้ศูนย์ราชการสะดวก มกีารให้บริการท่ีเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมมีาตรฐาน
เดียวกัน จ าเป็นต้องก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการติดตาม ประเมนิผลการ
ด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกต่อไป

      ศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC)เป็นหน่วยงาน ท่ีให้บริการ
ประชาชนท่ีมุง่เน้นการอ านวยความสะดวกโดยมมีาตรฐานระบบงานเชื่อมโยง การท างานร่วมกัน ส่งมอบ
บริการด้วยใจเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายประชาชนมคีวามพึงพอใจต่อ
บริการของภาครัฐ
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ค ำอธิบำย

เกณฑ์ท่ี 1   ด้านกายภาพ ประกอบไปด้วยเกณฑ์ท้ังหมด 14 ข้อ (ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสำขำ ท่ีจะเข้ำร่ วมกำร รับรองฯ ปี 2564 จะต้องด ำเนินกำร ให้ครบท้ัง 14 ข้อ (ไ ม่มีคะแนน))

เกณฑ์ท่ี 2   ด้านคุณภาพ ประกอบไปด้วย

เกณฑ์ท่ี 3   ด้านผลลัพธ์ เป็นผลการประเมินจากคณะท างานฯ  (ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสำขำ ท่ีจะเข้ำร่ วมกำร รับรองฯ ปี 2564 จะต้องไ ด้คะแนนอย่ำงน้อย 16 คะแนน จึงจะผ่ำน)

วิธีกำรตรวจประเมิน

      เกณฑ์พ้ืนฐาน  มี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  รวม 30 คะแนน  (ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสำขำ ท่ีจะเข้ำร่ วมกำร รับรองฯ ปี 2564 ** ต้องด ำเนินกำร ให้ครบทุกข้อ **)

              คณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ภาคท่ี ๑ –๑๐ ด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  แก่ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแล โดยตรวจประเมินฯ ท้ังหมด 3 เกณฑ์ ได้แก่

             คณะท างานฯ ตรวจประเมินโดยน าคะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อ กรอกลงใน "แบบฟอร์มกำร พัฒนำมำตรฐำนกำร ให้บริ กำรของกรมสรรพสำมิต ตำมแนวทำงศูนย์ร ำชกำรสะดวก 

(Government Easy Contact Center : GECC)" ในช่อง "ผลกำรประเมินจำกคณะท ำงำนฯ" ของแต่ละส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา โดยให้ใส่ผลการประเมิน ดังน้ี กรณีผ่านตามเกณฑ์ฯ ให้ใส่ 1 

 กรณีไม่ผ่านตามเกณฑ์ ให้ใส่ 0 (ดังภาพ)

วิธีกำรตรวจ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรของกรมสรรพสำมิต
ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ . ๒๕๖๔

      เกณฑ์ข้ันสูง  มี 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  รวม 40 คะแนน (ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสำขำ ท่ีจะเข้ำร่ วมกำร รับรองฯ ปี 2564 ต้องด ำเนินกำร ให้ไ ด้อย่ำงน้อย 20 คะแนน)
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หน่วยงาน

ล าดับ แนวทำงกำรด ำเนินงำน เกณฑ์ น้ ำหนัก
ผลกำรประเมิน

จำกคณะท ำงำน*
คะแนนท่ีได้ หมำยเหตุ ผลการประเมิน

1

การให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาท่ีสอดคล้องกับผลการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการในแต่ละพ้ืนท่ี เชน่
- วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 17.00 - 19.00 น.)
- วัน - เวลาราชการ แต่เพ่ิมเวลาพักเท่ียง วันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 09.00 - 12.00 น.) เป็นต้น
  

C 1 0 ไม่ผ่าน

2
มีระบบการขนส่งท่ีเข้าถึงสถานท่ีบริการ เพ่ือให้สะดวกต่อการเดินทาง โดยสามารถเข้าถึง
สถานท่ีด้วยรถสาธารณะ

C 1 0 ไม่ผ่าน

3
มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหนง่ท่ีต้ังของจุดในการเข้าถึงจุดให้บริการอย่างสะดวก
และชดัเจน

C 1 0 ไม่ผ่าน

4

มีการออกแบบสถานท่ีค านงึถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ เชน่ จุดให้บริการอยู่ชัน้ 1 
(กรณีไม่มีลิฟท์) มีทางลาดส าหรับรถเข็น มีพ้ืนท่ีว่างใต้เคานเ์ตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้า
ได้โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง เป็นต้น

C 1 0 ไม่ผ่าน

ส ำนักงำนสรรพสำมิตพ้ืนท่ี…..............................

แบบฟอร์มการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
ประจ าปี พ.ศ. 2564

                                                                                                                                            *ให้ใส่ผลการประเมิน กรณีผ่าน = 1  กรณีไม่ผ่าน = 0

                 เวลำเปิดให้บริกำร

                 สถำนท่ีบริกำร

เกณฑ์ท่ี 1 ด้านกายภาพ

เกณฑ์ท่ี 1 ด้านกายภาพ ประกอบไปด้วยเกณฑ์ท้ังหมด 14 ข้อ ซ่ึงจะต้องด าเนนิการให้ครบท้ัง 14 ข้อ (ไม่มีคะแนน)
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5

มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุด

ให้บริการ” ท่ีอ านวยความสะดวกท้ังส าหรับเจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพ่ือให้สามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยค านึงถึงลักษณะและปริมาณงานท่ีให้บริการ

C 1 0 ไม่ผ่าน

6
มีขนาดและพ้ืนท่ีใชง้านสะดวกต่อการเอ้ือมจับ (พ้ืนท่ีว่างด้านข้างส าหรับการเคล่ือนไหว

ร่างกายท่ีสบาย) และออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
C 1 0 ไม่ผ่าน

7
ในจุดท่ีส าคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจนตามหลักสากลท้ัง

ขณะยืนหรือรถล้อเล่ือน (เชน่ ติดแถบเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพ้ืนท่ีต่างระดับ )
C 1 0 ไม่ผ่าน

8
มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้เกิดอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ให้บริการ
C 1 0 ไม่ผ่าน

9
มีการจัดสรรส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

และความพร้อมของทรัพยากรท่ีมี เชน่ น้ าด่ืม เก้าอ้ีน่ังพักรอ เป็นต้น
C 1 0 ไม่ผ่าน

10 มีห้องน้ าท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ C 1 0 ไม่ผ่าน

11 มีการจัดให้มีระบบคิว เพ่ือให้บริการได้อย่างเป็นธรรม C 1 0 ไม่ผ่าน

12

มีจุดแรกรับ ในการชว่ยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เชน่ คัดกรองผู้รับบริการ ให้ค าแนะน าใน

การขอรับบริการ หรือชว่ยเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริการและลดระยะเวลารอคอย

C 1 0 ไม่ผ่าน

13 มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบท่ีง่ายและสะดวกต่อผู้ใชบ้ริการ C 1 0 ไม่ผ่าน

14
มีการก าหนดพ้ืนท่ีเขตปลอดบุหร่ี และ/หรือ จัดให้มีเขตสูบบุหร่ีเป็นการเฉพาะได้ในบริเวณท่ี

เหมาะสม
C 1 0 ไม่ผ่าน

                 พ้ืนท่ีให้บริกำร

                  กำรจั ดเตรียมวัสดุ /อุปกรณ์ ห รือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ

                  ระบบคิว/จุดแรกรับ

                  ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจ
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        *ให้ใส่ผลการประเมิน กรณีผ่าน = 1  กรณีไม่ผ่าน = 0

ล าดับ แนวทำงกำรด ำเนินงำน เกณฑ์ น้ ำหนัก
ผลกำรประเมิน

จำกคณะท ำงำน*
คะแนนท่ีได้ หมำยเหตุ

ผลการประเมิน
เกณฑ์พ้ืนฐาน

ผลการประเมิน
เกณฑ์ข้ันสูง

C J

1
1.1 มีการส ารวจ เพ่ือให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนท่ีให้บริการ 

 ซ่ึงต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี ้ประเภทงานบริการ วันและเวลาเปิดให้บริการ  สถานท่ี
ให้บริการ ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ  ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการ

C 1 0 0 ไม่ผ่าน

1.2 มีการวิเคราะห์ผลการส ารวจและน าไปใชใ้นการออกแบบระบบการให้บริการ C 1 0 0 ไม่ผ่าน

2
2.1 มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก ครอบคลุมประเภทงาน ดังนี ้งานบริการตามภารกิจของ

หนว่ยงาน ,งานบริการข้อมูลข่าวสารของหนว่ยงานภาครัฐทุกหนว่ยงาน , งานด้านการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์

C 1 0 ไม่ผ่าน

2.2 มีงานบริการท่ีไม่ร้องขอส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านจากผู้มารับบริการ C 1 0 ไม่ผ่าน

2.3 งานบริการท่ีเหมาะสม/งานบริการอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการฯ J 2 0 ไม่ผ่าน
๓

๓.๑ มีการด าเนนิการเพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ และเจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัติงานในสถานท่ีให้บริการ C 1

0
ไม่ผ่าน

๓.๒ มีการจัดภูมิทัศนใ์ห้เอ้ืออ านวยต่อหารพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และออกแบบอาคารหรือ
สถานท่ีให้มีอุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือบริการเพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่าง
นอ้ย 
11 รายการ ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

J 2 0
ไม่ผ่าน

งานบริการ 

สถานท่ีบริการ

การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 

เกณฑ์ท่ี ๒ ด้านคุณภาพ

                                    เกณฑ์ข้ันสูง  มี 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  รวม 40 คะแนน              
                          (ต้องด าเนินการให้ได้อย่างน้อย 20 คะแนน)

เกณฑ์พ้ืนฐาน  มี 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  รวม 30 คะแนน 
    ** ต้องด าเนินการให้ครบทุกข้อ **
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4
4.1 มีการจัดล าดับข้ันตอนการบริการท่ีง่ายต่อการให้บริการและรับบริการ เพ่ือให้ประชาชนไม่

ต้องรอคอยรับบริการนาน
C 1 0 ไม่ผ่าน

4.2 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงาน/เจ้าของงาน เบอร์โทรติดต่อ และชอ่งทางการติดต่อ
ไว้อย่างชดัเจน C 1 0 ไม่ผ่าน

4.3 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหนา้ท่ี ท่ีครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย โดยมีการ
ระบุข้ันตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนยีม และข้อมูลจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือฯ 
อย่างชดัเจน

C 1 0 ไม่ผ่าน

๔.๔ มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการ และระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการ เชน่ การติดตามรอบ
เวลาการต่อใบอนญุาตโดยการส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้มาต่อใบอนญุาต หรือออกแบบระบบ
สารสนเทศให้ผู้รับบริการเข้าตรวจสอบข้ันตอนสถานะการรับบริการในงานท่ีไม่แล้วเสร็จ
ในทันที เป็นต้น

J 2 0 ไม่ผ่าน

๔.๕ มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ J 2 0 ไม่ผ่าน
๔.๖ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการขอรับอนญุาตต่าง ๆ ท่ีง่ายและไม่ซ้ าซ้อน หรือใชแ้บบฟอร์มทาง

อิเล็กทรอนกิส์
J 2 0 ไม่ผ่าน

๕
5.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านก าลังคนท่ีจ าเป็น และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสม

ในการให้บริการในชว่งพักทานอาหาร หรือชว่งเวลาท่ีมีผู้รับบริการเข้ามาใชบ้ริการมาก
C 1 0

ไม่ผ่าน

5.2 มีการสร้างส่ิงจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงานนอกเหนอืจากการประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือน C 1 0 ไม่ผ่าน
๖

6.1 มีการเพ่ิมศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหนา้ท่ี เชน่ จัด
ฝึกอบรม สัมมนาระดมสมอง ศึกษาดูงาน เป็นต้น อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เจ้าหนา้ท่ีสามารถ
ให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีจิตบริการ

C 1 0 ไม่ผ่าน

6.2 มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านการบริการ J 2 0 ไม่ผ่าน

๖.๓ เจ้าหนา้ท่ีมีทักษะในการให้บริการครอบคุลมเร่ืองส าคัญ (สามารถตอบค าถามพ้ืนฐานให้กับ
ผู้รับบริการได้, สามารถแก้ไข/รับมือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ ตามมาตรฐานการให้บริการ , การ
ส่ือสารและชว่ยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต )

C 1 0 ไม่ผ่าน

๖.๔ เจ้าหนา้ท่ีสามารถริเร่ิมและพัฒนาการให้บริการจนเกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ J 2 0 ไม่ผ่าน

๖.๕ เจ้าหนา้ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในแต่ละชอ่งทางของระบบ online 
ท่ีพัฒนาข้ึน

J 2 0 ไม่ผ่าน

การออกแบบระบบงาน

การจัดสรรบุคลากร

บุคลากรด้านการให้บริการ
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7
7.1 มีการน าผลส ารวจมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนือ่ง C 1 0 ไม่ผ่าน
7.2 เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 C 1 0 ไม่ผ่าน
8

8.1 วิธีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด (เจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การให้บริการท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน)

C 1 0 ไม่ผ่าน

8.2 มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ รวมท้ังระบบการติดตามและ
แก้ไขปัญหาท่ีชดัเจน

C 1 0 ไม่ผ่าน

8.3
กรณีเกิดข้อร้องเรียนในการให้บริการ ข้อร้องเรียนนัน้ได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ียุติไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80

J 2 0 ไม่ผ่าน

9

9.1

มีการพัฒนาเพ่ิมชอ่งทางการให้บริการ การให้ค าปรึกษา รวมท้ังชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ศูนย์ Hotline หรือ ชอ่งทางอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ

J 2 0 ไม่ผ่าน

10

10.1
มีการจัดท าแผนการติดตามผลการด าเนนิการของศูนย์ราชการสะดวกท่ีชดัเจน ซ่ึงประกอบด้วย
 หัวข้อเร่ืองท่ีติดตามผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนนิการ ผลด าเนนิการ และข้อเสนอการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

C 1 0 ไม่ผ่าน

10.2 มีระบบการติดตามการให้บริการท่ีชดัเจน C 1 0 ไม่ผ่าน
11

11.1
มีการค้นหาปัญหา/อุปสรรคของการให้บริการท่ีเกิดข้ึนและคาดว่าจะเกิดข้ึน และน าไปแก้ไข
ปรับปรงุให้การบริการดีย่ิงข้ึน

J 2 0 ไม่ผ่าน

12

12.1
มีการน าผลจากการติดตามงานมาด าเนนิการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ท่ีดีอย่างต่อเนือ่ง และ
การให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสีย และเกิดคุณค่าท่ีเป็น
ประโยชนต่์อผู้รับบริการ

C 1 0 ไม่ผ่าน

12.2 มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และค้นหาข้อมูลได้ง่าย C 1 0 ไม่ผ่าน
13

๑๓.๑
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับปัญหาในการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงาน รวมถึงการ
ร่วมกันทบทวนระบบงานเพ่ือออกแบบงานใหม่/สร้างนวัตกรรมในการบริการ

J 2 0 ไม่ผ่าน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้เก่ียวข้อง

คุณภาพการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียน

ช่องทางการให้บริการ

ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน

การแก้ไขปัญหาท่ีท้าทาย

การทบทวนการปรับปรุงการด าเนินงาน

ระบบการประเมินความพึงพอใจ
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14

14.1

เจ้าหนา้ท่ีด้านเทคนคิได้รับการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการติดต้ังระบบปฏิบัติการ และ
โปรแกรมประยุกต์ การซ่อมบ ารุงฮาร์ดแวร์พ้ืนฐาน และมีความสามารถในการตอบค าถามและ
แก้ปัญหาพ้ืนท่ีฐานเก่ียวกับระบบ ตลอดจนอธิบายลักษณะปัญหาเครือข่ายต่อเชือ่ม เมื่อ
ประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการ

C 1 0 ไม่ผ่าน

15

15.1
มีระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการใชง้านเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ และพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

C 1 0 ไม่ผ่าน

15.2
มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าระบบฐานข้อมูลได้
อย่างครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย รวมถึงการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใชป้รับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการให้บริการต่อไป

C 1 0 ไม่ผ่าน

16

16.1
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใชง้านในส่วนท่ีจ าเป็นได้อย่างต่อเนือ่งและปลอดภ้ย 
โดยการปฏิบัติตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนอ่ืนท่ีก าหนด

C 1 0 ไม่ผ่าน

16.2
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้บฏิบัติงานหรือผู้เก่ียวข้องสามารถค้นหาข้อมูลการให้บริการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะเร่ืองค าถาม ค าตอบ และวิธีการแก้ไขปัญหา ในแต่ละ
สถานการณ์เพ่ือชว่ยสนบัสนนุการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ท่ี

C 1 0 ไม่ผ่าน

๑๖.๓ มีระบบเทคโนโลยีท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย และนา่เชือ่ถือ J 2 0 ไม่ผ่าน
17

17.1
มีการบูรณาการการท างานระหว่างหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีจ ากัด 
โดยมีการเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดในการ
กรอกข้อมูล รวมท้ังการใชท้รัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

C 1 0 ไม่ผ่าน

18

18.1
มีการพัฒนาระบบการให้บริการซ่ึงอาจรวมถึงระบบการร้องเรียน ผ่านชอ่งทางท่ีเป็นระบบ 
Online และมีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการในแต่ละชอ่งทางท่ีได้เปิดให้บริการไว้ อย่าง
ชดัเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

J 2 0 ไม่ผ่าน

การพัฒนาระบบการให้บริการ Online

บุคลากรด้านเทคนิค

การจัดท าระบบฐานข้อมูล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบูรณาการวางแผนระบบ
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๑๙

๑๙.๑

มีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบโทรศัพท์  Call Center ให้มีคุณสมบัติ ดังนี ้สามารถเลือก
ติดต่อกับเจ้าหนา้ท่ีได้หรือประสานส่งต่อ มีระบบเก็บข้อมูลของผู้รับบริการเพ่ือชว่ยในการ
สืบค้นข้อมูลประวัติการขอรับบริการ มีการจัดท าฐานข้อมูลครอบคลุมข้อมูลท่ีผู้รับบริการ
สอบถาม และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

J 2 0 ไม่ผ่าน

๑๙.๒
มีการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการของ Call Center ไว้อย่างชดัเจน เชน่ โทรศัพท์ดังไม่
เกิน 3 คร้ัง , อัตราสูงสุดท่ียอมให้สายหลุดไปไม่สามารถรับได้ในการติดต่อคร้ังแรกไม่เกิน 5%,
 การให้บริการได้ส าเร็จในการติดต่อคร้ังแรก

J 2 0
ไม่ผ่าน

๑๙.๓ เจ้าหนา้ท่ี Call Center สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด J 2 0 ไม่ผ่าน
๒๐

๒๐.๑
มีแผนการบริหารความต่อเนือ่งในการให้บริการ กรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ  โดย
เตรียมทรัพยากรท่ีส าคัญ เชน่  สถานท่ีให้บริการส ารอง  บุคลากร  ข้อมูลสารสนเทศ  คู่ค้า
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

C 1 0 ไม่ผ่าน

๒๐.๒ มีการฝึกซ้อมตามแผนอย่างต่อเนือ่ง C 1 0 ไม่ผ่าน

๒๐.๓
มีการสร้างความเข้าใจ และส่ือสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าหนา้ท่ีผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบ

C 1 0 ไม่ผ่าน

๒๐.๔ มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนือ่งของหนว่ยงาน C 1 0 ไม่ผ่าน
๒๑

๒๑.๑
คิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ ท าให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบการ
ให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ J 2 0 ไม่ผ่าน

๒๒

๒๒.๑

ให้บริการเชือ่มโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลาและสถานท่ี วิเคราะห์ข้อมูลท่ีซับซ้อนเพ่ือชว่ยการ
บริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกชอ่งทาง ทุก
อุปกรณ์

J 2 0 ไม่ผ่าน

๒๓

๒๓.๑
ระบุถึงลักษณะความโดดเด่นของศูนย์ราชการสะดวกท่ีมีความพิเศษมากกว่าศูนย์ราชการแห่ง
อ่ืน

J 2 0 ไม่ผ่าน

การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาระบบ Call Center

การขับเคล่ือนการให้บริการด้วยนวัตกรรม

การบริหารความต่อเน่ืองในการให้บริการท่ีจ าเป็น

การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (เกณฑ์เพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0)
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ล าดับ แนวทำงกำรด ำเนินงำน เกณฑ์ น้ ำหนัก
ผลกำรประเมิน

จำกคณะท ำงำน*
คะแนนท่ีได้ หมำยเหตุ

๑

๑.๑
การพิจารณาจากวิธีการส ารวจและความนา่เชือ่ในการจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการท่ีทางศูนย์ราชการสะดวกจัดท าข้ึน เชน่ สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
กับผู้มารับบริการท้ังหมด ความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น (๖ คะแนน)

J ๖ 0

ไม่ผ่าน

๑.๒ การสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้ารับบริการ  (๔ คะแนน) J ๔ 0 ไม่ผ่าน

๒

๒.๑

ระยะเวลาในการให้บริการโดยพิจารณาระยะเวลาท่ีหนว่ยงานก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 
หรือมาตรฐานท่ีหนว่ยงานก าหนด โดยสุ่มสัมภาษณ์อย่างนอ้ย ๓ คน และลงคะแนนท้ัง ๓ คน 
จากนัน้ให้ท าการหาค่าเฉล่ียของคะแนนท้ัง ๓ คน (๕ คะแนน)

J 5 0

ไม่ผ่าน

๒.๒ จ านวนชอ่งทางการให้บริการ (๕ คะแนน) J 5 0 ไม่ผ่าน

๓

๓.๑

การมีระบบเพ่ือให้บริการได้จากทุกท่ี เชน่ ระบบการจองคิว ระบบการให้บริการ ระบบการ
ช าระเงิน ระบบการให้ข้อมูลเพ่ือติดตามสถานะการให้บริการ ระบบการร้องเรียน เป็นต้น 
(๕ คะแนน)

J 5 0

ไม่ผ่าน

๓.๒ ร้อยละของผู้ใชบ้ริการผ่านระบบออนไลน ์คิดเป็นร้อยละเท่าใดของกลุ่มเป้าหมาย (๕ คะแนน) J 5 0 ไม่ผ่าน

ความสะดวกในการติดต่อราชการโดยพิจารณาจาก ความรวดเร็ว ข้ันตอนส้ัน  เข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง

การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชน จนท าให้สามารถใช้บริการได้จากทุกท่ีทุกเวลา การติดตามสถานะงานบริการได้ ระบบการร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์ท่ี 3 เกณฑ์ด้านผลลัพธ์

ผลการประเมิน

เป็นผลการประเมินจากคณะท างานฯ 

ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
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คะแนน %

C คะแนนเกณฑ์พ้ืนฐาน (เต็ม 30) 0 0.0% ไม่ผ่าน

J คะแนนเกณฑ์ข้ันสูง (เต็ม 40  ) 0 0.0% ไม่ผ่าน

0 0.0% ไม่ผ่าน
0 0.00%

หมายเหตุ
ต้องได้ 3๐ %

ต้องได้อย่างนอ้ย 20%

ต้องได้อย่างนอ้ย 16%
สรุปผลการประเมิน หมายเหตุ

ผลการประเมินคะแนน :

เกณฑ์ สรุปผลการประเมินแต่ละด้าน

รวม
คะเเนนด้านผลลัพธ์ (เต็ม 30 )

ไม่ผ่าน (หมายเหตุ ถ้าข้ึนว่า "ไม่ผ่าน" ในชอ่งนี ้หมายถึงไม่ผ่านตามเกณฑ์ GECC เนือ่งจากคะแนนเกณฑ์พ้ืนฐานท าได้ไม่ครบทุกข้อ) ถือว่า สรุปผลการประเมินไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน (หมายเหตุ ถ้าข้ึนว่า "ไม่ผ่าน" ในชอ่งนี ้หมายถึงไม่ผ่านตามเกณฑ์ GECC เนือ่งจากคะแนนเกณฑ์ข้ันสูงท าได้ไม่ครบตามเกณฑ์) ถือว่า สรุปผลการประเมินไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน (หมายเหตุ ถ้าข้ึนว่า "ไม่ผ่าน" ในชอ่งนี ้หมายถึงไม่ผ่านตามเกณฑ์ GECC เนือ่งจากคะแนนด้านผลลัพธ์ท าได้ไม่ครบตามเกณฑ์) ถือว่า สรุปผลการประเมินไม่ผ่าน

ถ้าไม่ข้ึนข้อความใดๆ ถือว่า "ผ่าน"
เกณฑ์การผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คือ คะแนนรวมอย่างนอ้ย 70 คะแนน  
โดยมีคะแนนผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน 34 คะแนน(ต้องผ่านทุกข้อ) เกณฑ์ข้ันสูงอย่างนอ้ย 20 คะแนน และเกณฑ์ ด้านผลลัพท์ อย่างนอ้ย 16 คะเเนน
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหน่วยงาน  

 

หัวข้อ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
ผลการด าเนินการ/

กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

๑. การแต่งต้ังคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการตาม

เกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกศูนย์

ราชการสะดวก (GECC) 

               

๒. การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานฯ GECC 

๒.๑ เกณฑ์ด้านกายภาพ 

ข้อ ๑ การให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตามเวลาที่

สอดคล้องกับผลการส ารวจความตอ้งการของ

ผู้รับบริการในแตล่ะพื้นท่ี 

               

ข้อ ๒ มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานท่ีบริการ เพื่อให้

สะดวกต่อการเดินทาง 
               

ข้อ ๓ มีป้าย/สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรอืต าแหน่งที่ตั้ง

ของจุดให้บริการอย่างชัดเจน 
               

ข้อ ๔ มีการออกแบบสถานท่ีค านึงถึงผู้พกิาร สตรีมี

ครรภ์ และผู้สูงอายุ เช่น จุดให้บรกิารอยู่ช้ัน ๑ 

(กรณีไม่มลีิฟท์) มีทางลาดส าหรับรถเข็น มีพ้ืนท่ี
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหน่วยงาน  

 

หัวข้อ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
ผลการด าเนินการ/

กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ว่างใต้เคาน์เตอร์ใหร้ถเข็นคนพิการสามารถเข้า

ได้โดยไม่มสีิ่งกีดขวาง เป็นต้น 

ข้อ ๕ มีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการ

ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ “จุด

ให้บริการ” ที่อ านวยความสะดวกทั้งส าหรับ

เจ้าหน้าท่ี และประชาชน เพื่อให้สามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเรว็ โดยค านึงถึง

ลักษณะและปริมาณงานท่ีให้บริการ 

               

ข้อ ๖ มีขนาดและพื้นท่ีใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับ 

(พ้ืนท่ีว่างด้านข้างส าหรับการเคลือ่นไหวร่างกาย

ที่สบาย และออกแบบจัดวางเอกสารให้สามารถ

ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

               

ข้อ ๗ ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายต้องออกแบบหรือจัด

ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนท้ังขณะยืนหรือรถ

ล้อเลื่อน 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหน่วยงาน  

 

หัวข้อ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
ผลการด าเนินการ/

กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ ๘ มีการจัดใหม้ีแสงสว่างอย่างเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้

เกิดอันตราย และไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการ

ให้บริการ 

               

ข้อ ๙ มีการจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี สอดคล้อง

กับผลส ารวจความต้องการของผูร้บับริการ และ

ความพร้อมของทรัพยากรที่มี เช่น น้ าดื่ม เก้าอ้ี

นั่งพักรอ เป็นต้น 

               

ข้อ ๑๐ มีห้องน้ าท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ                
ข้อ ๑๑ มีการจัดใหม้ีระบบคิว เพื่อให้บริการได้อย่างเป็น

ธรรม 
               

ข้อ ๑๒ มีจุดแรกรับ ในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง 

ๆ เช่น คัดกรองผู้รบับริการ ให้ค าแนะน าในการ

ขอรับบริการ หรือช่วยเตรยีมเอกสาร กรอก

แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริการและลดระยะเวลารอคอย 
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แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหน่วยงาน  

 

หัวข้อ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
ผลการด าเนินการ/

กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ ๑๓ มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ

ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
               

ข้อ ๑๔ มีการก าหนดพื้นท่ีเขตปลอดบุหรี่ และ/หรือ จัด

ให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่

เหมาะสม 

               

๒.๒  เกณฑ์ด้านคุณภาพ 
ข้อ ๑ การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ 
               

ข้อ ๒ งานบริการ                
ข้อ ๓ สถานท่ีบริการ                
ข้อ ๔ การออกแบบระบบงาน                
ข้อ ๕ การจัดสรรบุคลากร                
ข้อ ๖ บุคลากรด้านการให้บริการ                
ข้อ ๗ ระบบการประเมินความพึงพอใจ                



 

ภาคผนวก ง 50 

 

แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหน่วยงาน  

 

หัวข้อ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
ผลการด าเนินการ/

กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ ๘ คุณภาพการให้บริการและการจดัการข้อ

ร้องเรียน 
               

ข้อ ๙ ช่องทางการให้บริการ                
ข้อ ๑๐ ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน                
ข้อ ๑๑ การแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย                
ข้อ ๑๒ การทบทวนการปรับปรุงการด าเนนิงาน                
ข้อ ๑๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดอบรม

เจ้าหน้าท่ีและผูเ้กี่ยวข้อง 
               

ข้อ ๑๔ บุคลากรด้านเทคนิค                
ข้อ ๑๕ การจัดท าระบบฐานข้อมลู                
ข้อ ๑๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ข้อ ๑๗ การบูรณาการวางแผนระบบ                
ข้อ ๑๘ การพัฒนาระบบการให้บริการ Online                



 

ภาคผนวก ง 51 

 

แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหน่วยงาน  

 

หัวข้อ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
ผลการด าเนินการ/

กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ ๑๙ การพัฒนาระบบ Call Center                
ข้อ ๒๐ การบริหารความต่อเนื่องในการใหบ้ริการที่

จ าเป็น 
               

ข้อ ๒๑ การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรม                
ข้อ ๒๒ การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทลั (เกณฑ์เพื่อรองรับ

ไทยแลนด์ 4.0) 
               

ข้อ ๒๓ การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ 

 
               

๒. ๓ เกณฑ์ด้านผลลัพธ์ 
ข้อ ๑ ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ                
ข้อ ๒ ความสะดวกในการตดิต่อราชการโดยพิจารณา

จาก ความรวดเร็ว ขั้นตอนสั้น  เขา้ถึงบริการได้

หลายช่องทาง 

               



 

ภาคผนวก ง 52 

 

แบบฟอร์มที่ ๕ – ๒ (พ) แผนการติดตามผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อหน่วยงาน  

 

หัวข้อ 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
ผลการด าเนินการ/

กิจกรรม (ปรับปรุง/

พัฒนา/รักษา) 

ข้อเสนอการ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

   

ข้อ ๓ การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการใหบ้ริการ

ประชาชน จนท าให้สามารถใช้บรกิารไดจ้ากทุก

ที่ทุกเวลา การตดิตามสถานะงานบริการได้ 

ระบบการร้องเรียนทีม่ีประสิทธิภาพ 

               

๓. การตรวจประเมินจากคณะท างานคณะกรรมการตรวจ

มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต   
               

๔. การเข้าร่วม/ต่ออายุ/รักษามาตรฐานการให้บริการของ

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อยา่งต่อเนื่อง 
               

๕. อื่น ๆ (ถ้ามี)                
 


