
 

มาตรการสงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใส 
องคการสุรา กรมสรรพสามิต 

 
  ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ 2563 
โดยไดกำหนดใหภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมฯ เพ่ือมุงหวังพัฒนาและ
ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยใชแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น 

  บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ไดจัดแถลงขาวผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงาน 
ปปช. สนามบินน้ำ นนทบุรี และรายงานผลคะแนนทางหนาเว็บไซต ท่ี https://itas.nacc.go.th เปนท่ี
เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  การวิเคราะหผลการประเมิน  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั ประจำปงบประมาณ 2563 
โดยจำแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด สามารถนำมาอภิปรายผลการประเมินไดดังนี้ 

 

เกณฑการประเมินผล 

ชวงคะแนน เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ 

95 - 100 ระดับ AA 

85 - 94.99 ระดับ A 

75 - 84.99 ระดับ B 

65 - 74.99 ระดับ C 

55 - 64.99 ระดับ D 

50 - 54.99 ระดับ E 

0 - 49.99 ระดับ F 

หมายเหตุ จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานรัฐ (ITA) 
ประจำป 2563 ” ท่ีกำหนดใหหนวยงานท่ีเขารับการประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป 

 

 

 

 

 

https://itas.nacc.go.th/


 

 

การประมวลผลคะแนน ตามลำดับ ดังนี้ 

หลักเกณฑ ป 2562 ป 2563 ผลตาง 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน  (IIT)  รอยละ 30 

83.84 81.81 -2.03 

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก  (EIT) รอยละ 30 

83.19 82.11 -1 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(OIT) 10 ตัวชี้วัด รอยละ 40 

98.00 38.42 -59.58 

เฉลี่ย 89.31 64.54 -24.77 

 

 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ( แบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) 10 ตัวชี้วัด) 

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสฯ 

 

ป 2562 

ดัชนีการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสฯ 

 
ป 2563 

 
ผลตาง 

1. การปองกันการทุจริต 100.00 1. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.39  

2. การเปดเผยขอมูล  96.00 2. การปฏิบัติหนาท่ี 84.52  

3. การปฏิบัติหนาท่ี  90.47 3. การแกไขปญหาการทุจริต 83.51  

4. คุณภาพการดำเนินงาน    88.05 4. การใชอำนาจ 82.67  

5. การแกไขปญหาการทุจริต    84.35 5. การใชงบประมาณ 80.72  

6. การใชอำนาจ 83.38 6. การปรับปรุงการทำงาน 80.57  

7. การปรับปรุงการทำงาน 82.17 7. คุณภาพการดำเนินงาน 80.36  

8. การใชงบประมาณ 81.97 8. การใชทรัพยสินของราชการ 77.62  

9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.35 9. การเปดเผยขอมูล 51.85  

10. การใชทรัพยสินของราชการ 79.02 10. การปองกันการทุจริต 25.00  

89.31 64.54 -24.77 

 

 

 

 



จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนเห็นไดวาผลรวมป 2562 ไดคะแนน 89.31 โดยผลรวม
ประจำป 2563 ไดคะแนน 64.54 ซ่ึงเกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสฯ อยูระดับ D ท้ังนี้ เม่ือเทียบกับป 
2562 ไดคะแนนลดลงรอยละ 27.73 โดยการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ป 2563 มีจำนวนทั้งหมด 43 
หัวขอ ซ่ึงองคการสุราฯ ไมผานเกณฑ (คะแนนเปนศูนย) มีจำนวน 20 หัวขอ  

 

 

ขอเสนอแนะ/ขอบกพรอง 

 

จากผลคะแนนท้ังหมดดังกลาวขางตนสามารถพิจารณาจุดแข็ง จุดออน ไดดังนี้ 

 

 

จุดแข็ง 

ผลคะแนนจาก Internal และ External ป 2562- 2563 ไดคะแนนคิดเฉลี่ยเปนประมาณ
รอยละ 80 ซึ่งแสดงวาผูมีสวนไดสวนเสียภายในไดรับทราบถึงวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตในองคกร มีการ
เผยแพรหลักการแนวคิดกับการตอตานทุจริต ซึ่งถือเปนฐานคิดในเรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรมในการทำงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดที่รูจักผิดชอบชั่วดี รวมถึงกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสียไดภายนอกมีสวนรวมตอการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประเมิน

เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน



จุดออน 

 

 
จาก OIT ควรเปนการเปดเผยขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันของหนวยงานสูสาธารณะ

บนเว็บไซตของหนวยงานอยางครบถวนสมบูรณและงายตอการเขาถึงของประชาชน และตองแสดง
เจตนารมณในการปองปรามการทุจริตโดยมีมาตรการท่ีเปนรูปธรรม  

จาก IIT ควรประชาสัมพันธความรูความเขาใจเกี ่ยวกับการทุจริต เชน การจัดซ้ือจัดจาง 
สงเสริมใหพนักงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการใช พรบ. จัดซื้อจัดจาง 2561 ใหเปนไปตามวัตถุประสงค รวมถึง
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ควรแตงตั้งคณะทำงานหรือใหตรวจสอบภายในมีสวนรวมการตรวจสอบ
การทำงานในเบื้องตน 

จาก EIT ควรเปดโอกาสใหผู มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงการพัฒนา
ดำเนินการตามภารกิจหลักขององคการสุรา เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานใหบรกิารใหมีความโปรงใสมาก
ยิ่งข้ึน 

 
 
ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดีข้ึน 
 
 
1) การเปดเผยขอมูล เนนการเผยแพรขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย

ขอมูลดานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งขาวประชาสัมพันธ และมีชองทางการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการและประชาชนทั่วไป และการใหบริการ
ผานระบบ e-service โดยตองเผยแพรในหัวขอหรือตำแหนงที่สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูลไดโดยงาย  
ทุกชวงเวลา ท้ังนี้ ตองเปนการเขาถึงผาน URL บนเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง  

 
2) การสงเสริมการปองกันการทุจริต โดยจัดประชุมเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน 

ITA กอนจะศึกษาและวิเคราะหผลการประเมินของปที่ผานมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 
จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและใหมีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดยมีรายละเอียดังนี้ 

   2.1) ควรปรับปรุงหนาเว็บไซตหลักของหนวยงานโดยตรง ใหทันสมัยและมีการ
ติดตอสื่อสารผานเว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงและสืบคนขอมูลไดงายทุก
ชวงเวลา และครอบคลุมการเปดเผยที่โปรงใส อาทิ เชน ชองทางขอรองเรียน ควรจัดใหอยูหนาหลักเพื่อแสดง
ใหประชาชนทราบถึงวาเปนชองทางแจงเรียนรองเรยีนการทุจริต 

  2.2) การจัดทำขอมูลป ตองเผยแพรการเขาถึงขอมูล URL ตองเปนหนาเว็บไซตหลักของ
หนวยงานเทานั้น 

  2.3) สนับสนุนใหคณะกรรมการหรือเลขานุการ เขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ทุกครั้ง เพ่ือรับรูหลักเกณฑการประเมินใหเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 
 
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีและการนำองคกร ไดตระหนักและใหความสำคัญกับการ

บริหารงานท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการดำเนินการ
ตอตานการทุจริต จึงไดจัดทำคูมือการตอตานการปองกันและตอตานการทุจริต เพื่อใหคณะกรรมการผูบรหิาร 
และพนักงาน รับทราบแนวทางและถือปฏิบัติ โดยมุงเนนการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกกรณี 
เพ่ือพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน โดยกำหนดผูรับผิดชอบสูการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

  

การกำหนดข้ันตอน 
การเปดเผยขอมูลตางๆ ขององคการสุราใหสาธารณชน ใหแลวเสร็จ ภายในป 2563 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

การกำหนดข้ันตอน 
การเปดเผยขอมูลตางๆ ขององคการสุราใหสาธารณชน ใหแลวเสร็จ ภายในป 2563 



 
 

 

  

การกำหนดข้ันตอน 
การเปดเผยขอมูลตางๆ ขององคการสุราใหสาธารณชน ใหแลวเสร็จ ภายในป 2563 



 
 

  

การกำหนดข้ันตอน 
การเปดเผยขอมูลตางๆ ขององคการสุราใหสาธารณชน ใหแลวเสร็จ ภายในป 2563 



 
 

  

การกำหนดข้ันตอน 
การเปดเผยขอมูลตางๆ ขององคการสุราใหสาธารณชน ใหแลวเสร็จ ภายในป 2563 



 

มาตรการขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคการสุราฯ 

 

จากการพิจารณาขอบกพรองที่ตองไดรับการแกไขโดยเรงดวนและประเด็นที่ตองพัฒนาใหดีข้ึนนำมา

กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคการสุราฯ โดยกำหนด ดังนี้ 

1. มาตรการเรงดวนเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม ไดแก 

• เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขามามีสวนรวมในการดำเนินการตามภารกิจหลักขององคกร 

• จัดทำคูมือขอรองเรียน ใหเขาใจงาย กระชับรัด 

• การเผยแพรขอมูลผานหนาเว็บไซตใหประชาชนเขาถึงงาย 

• จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ 

2. มาตรการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมภายใน ไดแก 

• ประชาสัมพันธใหผูบริหารและพนักงานรับทราบเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมองคกร 

• จัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพ่ือปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมท่ีดีแกผูบริหารและพนักงาน 

• ประกาศเจตนารมณ ประจำป 

• ประกาศ งดรับของขวัญในทุกเทศกาล No Gift Policy  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

องคการสุราฯ ไดจัดทำแผน ประจำป 2563 

เพ่ือกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติการและรายงานผล ดังนี้ 



 


