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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

ประจ าปี 2563 
***************************** 

1. ความเป็นมา 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งช ำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยเริ่มด ำเนินใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพำกยิ่งขึ้น
ตำมล ำดับ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้
ควำมร่วมมือเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) โดยในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561–2565) ได้ก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำยของตัวชี้วัดในหน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป และมีหน่วยงำน
ภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

โรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2562 กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) อีกท้ังเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินตำมบันทึกข้อตกลงประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 อีกด้วย 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 
ปีงบประมาณ 2563 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ประกำศผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่ 28 กันยำยน ๒๕๖3 สรุปผลกำรประเมินฯ ดังนี้ 

2.1 หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมกำรประเมิน รวมทั้งสิ้น ๘,303 หน่วยงำน  โรงงำนไพ่ กรม
สรรพสำมิตจัดอยู่ในประเภทกลุ่มรัฐวิสำหกิจ โดยมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่ปรึกษำโครงกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสเป็นผู้ประเมินฯ 
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2.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต ได้

คะแนนรวม 74.52 คะแนน ระดับ C อยู่ล ำดับที่ 47 ของกลุ่มรัฐวิสำหกิจ และอยู่ล ำดับที่ 28 ของกลุ่ม
หน่วยงำนของกระทรวงกำรคลัง  ซึ่งมีผลคะแนนแยกตำมรำยตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

แบบประเมิน ตัวช้ีวัด  คะแนน  

 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT ) 

  

กำรปฏิบัติหน้ำที่ 95.52 
กำรใช้งบประมำณ 94.60 

กำรใช้อ ำนำจ 94.43 
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 94.64 

กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 95.41 
  คะแนน IIT 94.92 
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT ) 

คุณภำพกำรด ำเนินงำน 84.33 
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 91.78 
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 88.40 

  คะแนน EIT 88.17 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 

กำรเปิดเผยข้อมูล 72.98 

กำรป้องกันกำรทุจริต 25.00 

 คะแนน OIT 48.99 

 
คะแนนรวม 74.52 

 

95.52 
94.60 

94.43 

94.64 

95.41 84.33 
91.78 

88.40 

72.98 25.00 

IIT การปฏิบติัหน้าท่ี

IIT การใช้
งบประมาณ

IIT การใช้อ านาจ

IIT การใช้ทรพัยสิ์น
ของทางราชการ

IIT การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

EIT คณุภาพการ
ด าเนินงาน

EIT ประสิทธิภาพ
การส่ือสาร

EIT การปรบัปรงุการ
ท างาน

OIT การเปิดเผย
ข้อมลู

OIT การป้องกนัการ
ทุจริต
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2.3 สรุปภำพรวมผลกำรประเมิน ดังนี้ 

2.3.1 แบบวัดกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT ) 

 ตัวช้ีวัด  คะแนน  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ ปปช. 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 95.52 อยู่ในระดับ A ชี้ให้เห็นว่ำ 
 บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใส

ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและ
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่ำงชัดเจน 

 มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
 หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนที่มุ่งให้เกิด

ประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำประโยชน์ส่วนบุคคล 
 ผลกำรประเมินยังสะท้อนว่ำ บุคลำกรภำยในหน่วยงำนไม่มี

พฤติกรรมกำรเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ  
 กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในส่วนใหญ่

สะท้อนว่ำหน่วยงำนไม่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณ เพ่ือประโยชน์ของพวกพ้อง โดยกระบวนกำร
จัดท ำงบประมำณเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณอย่ ำ งตรงไปตรงมำ  ไม่บิ ด เบือน ไปจำก
วัตถุประสงค์  

 ผู้บริหำรในองค์กรเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้อ ำนำจอย่ำง
เป็นธรรม ซึ่งท ำให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนส่วนใหญ่เชื่อมั่น
ว่ำจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้หน่วยงำนลดปัจจัยเสี่ยงในกำร
ทุจริต รวมถึงสำมำรถสร้ำงกลไกกำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตที่มีประสิทธิภำพ  

2. กำรใช้งบประมำณ 94.60 
3. กำรใช้อ ำนำจ 94.43 
4. กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 94.64 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 95.41 
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2.3.2 กำ ร รั บ รู้ ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ภ ำยน อก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT ) 

 ตัวช้ีวัด  คะแนน  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ ปปช. 
6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 84.33 อยู่ในระดับ A  ชี้ให้เห็นว่ำ 

 ประชำชนหรือผู้รับบริกำร มีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำน  

 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำข้อมูลและรับรู้
ข่ำวสำรขององค์กรได้เป็นอย่ำงดี  

 มีปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด 

กำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ และประสิทธิผลค่อนข้ำงดี 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 91.78 
8. กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 88.40 
  

  
 

2.3.3 กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) 

 ตัวช้ีวัด  คะแนน  ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ ปปช. 
9. กำรเปิดเผยข้อมูล 72.98 อยู่ในระดับ F ชี้ให้เห็นว่ำยังมีกำรเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ 

ควรมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 กำรเปิดเผยข้อมูล เน้นกำรเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำร

ปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่ วไป 
งบประมำณ และมีช่องทำงกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service โดย
ต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้น
ข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน 
URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง  

 กำรป้องกันกำรทุจริต จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำร
ประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินของปี
ที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้น
จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรภำยในและให้มีกำร
ก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  

 ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัย
และมีกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 25.00 
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3. การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน 

จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต
ประจ ำปีงบประมำณ 2563  เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในหน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมิน 
ITA ผ่ำนเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
ข้อบกพร่อง และประเด็นที่ต้องน ำมำปรับปรุง ดังนี้ 

3.1 จุดแข็ง ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85 มีจ ำนวน 7 ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดในส่วนของ
กำรรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ) และตัวชี้วัดในส่วน
กำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( External Integrity and Transparency Assessment: EIT )   สรุป
โดยรวม ตัวชี้วัดทั้ง 2 ส่วนนี้ เป็นจุดแข็งของโรงงำนไพ่  ในส่วนของ IIT เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยยึดหลัก ตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต รับรู้ถึงกำรใช้อ ำนำจของผู้บังคับบัญชำ
ของตนเอง ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รับรู้ต่อกฎเกณฑ์กำรใช้ทรัพย์สินขององค์กร กำร
รับรู้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต รวมถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมส ำคัญของผู้บริหำรสูงสุด ใน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริตอยำ่งจริงจัง  

 

ในส่วนของ EIT เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงงำนไพ่ต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำง
เทำ่เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ   ที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ กำรประเมินในหัวข้อนี้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอกให้คะแนนร้อยละ 100 ซึ่งแสดงถึงผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อไม่เคยถูกเจ้ำหน้ำที่ของโรงงำนไพ่ที่ติดต่อร้อง
ขอให้จ่ำยหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นๆ  เพ่ือแลกกับกำรปฏิบัติงำน กำรอนุมัติ อนุญำต หรือให้บริกำร 
และแสดงถึงควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่โรงงำนไพ่   นอกจำกนี้ประเมินกำรรับรู้เกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ ต่อสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนถึงกำรสื่อสำรของโรงงำนไพ่กับ
ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 

อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำผลคะแนนกำรประเมินทั้ง 2 ส่วนของโรงงำนไพ่ นี้จะมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่
สูง แต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำโดยเฉพำะในส่วนของกำรรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ( External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT )   บำงรำยกำรให้ดียิ่งขึ้น  ในเรื่องของกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วน
ได้เสียภำยนอก ให้รับทรำบ เข้ำใจและเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ของโรงงำนไพ่  มีกำรประเมินถึงกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่โรงงำนไพ่ที่มีต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกให้มำกขึ้น และเป็นไปอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 

 

 



กำรวิเครำะหผ์ลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน 
ของโรงงำนไพ่ กรมสรรพสำมิต ประจ ำปี 2563 

 

6 
 

 

3.2 จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง เป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่ำร้อยละ 85 จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด ซึ่งได้
จำกผลกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) สรุปได้ดังนี้ 

3.2.1 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนรวมร้อยละ 77.78  
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น  ปัจจุบันบน

เว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) 
ข้อมูลพ้ืนฐำน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำร บริหำรงำน ได้แก่ 
แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำ ทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ 
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร บุคคล และหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งกำร  เผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน   โดยข้อมูลของโรงงำน
ไพ่ที่เปิดเผยบำงรำยกำรยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน  ไม่ชัดเจนและยังไม่เพียงพอ  ซึ่งโรงงำนไพ่จะต้องเน้นกำร
เผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป งบประมำณ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์ และมีช่องทำงกำร
ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป และกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อ
หรือต ำแหน่งที่สำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่ำย ทุกช่วงเวลำ ทั้งนี้ ต้องเป็นกำรเข้ำถึงผ่ำน URL บน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำนโดยตรง  

3.2.2  ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนรวมร้อยละ 25.00 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่  เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 2 ประเด็น 
คือ (1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำร
ป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร  ทุจริต และ (2) มำตรกำร
ภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและ  ป้องกันกำรทุจริต ซึ่งกำร
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญต่อผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน และมีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ อย่ำงเป็นรูปธรรม  ซึ่ง
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อมูลของโรงงำนไพ่ที่เปิดเผยบำงรำยกำรยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน  ไม่ชัดเจนและ
ยังไม่เพียงพอ จึงจะต้องจัดประชุมเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมิน ITA ก่อนจะศึกษำและวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินของปีที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ จำกนั้นจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรภำยในและให้มีกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  ที่ส ำคัญ ต้องมีกำรพัฒนำทักษะ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำนในกำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 
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3.3 ประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุงของโรงงานไพ่ 

จำกผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ คะแนนส่วนของกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่โรงงำนไพ่ได้รับน้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดใน
หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป มีจ ำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 
กำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีผลกำรด ำเนินงำนของโรงงำนไพ่ 
และประเด็นที่ควรพัฒนำปรับปรุง สรุปได้ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน ความคิดเห็นผู้ประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

O2  ข้อมูลผู้บริหำร องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขำดข้อมูลช่อง
ทำงกำรติดต่อผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร
ของหน่วยงำน 

เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อ เช่น  E-
mail หมำย เลขโทรศัพท์  ของ
ผู้บริหำร 

O9  Social Network ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ  url ขอ ง  Social Network  ที่
เชื่อมโยงมำจำกหน้ำหลักของหน่วยงำน 

ระบุ url ของ Social Network  ที่
เ ช่ือมโยงมำจำกหน้ำหลักของ
หน่วยงำนให้ชัดเจน 

O13  คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิำน ไม่ได้แสดงคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
เพื่อท ำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
และเป็นมำตรฐำน (แสดงระเบียบโรงงำนไพ่ว่ำ
ด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหำรและ
พนักงำนของโรงงำนไพ่ พ.ศ. 2552 และ 
มำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ
ขั้นพื้นฐำนของพนักงำน ซึ่งไม่ถูกต้องตำม
ประเด็นกำรตรวจ) 

แสดงคู่ มื อหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนให้ตรงตำมกำรประเมิน   
หำกไม่มีให้จัดท ำเพิ่มขึ้นมำ 

O14  คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ไม่ได้แสดงคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร
ประชำชน ที่ท ำให้ประชำชนมำรับบริกำรได้
อย่ำงถูกต้อง (แสดง ระเบียบกรมสรรพสำมิต 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขในกำรส่ง
ไพ่ออกไปนอกรำชอำณำจักร (ฉบับท่ี 2 

ทั้ง 3 หัวข้อน้ีได้แจ้งผู้ประเมินแลว้
ว่ำโรงงำนไพ่ มิได้เป็นหน่วยงำนที่
บริกำรประชำชนจึงไม่มีข้อมูล
เหล่ำนี้    อย่ำงไรก็ตำมจะต้อง
หำรือกับทำงปปช.ถึงควำมชัดเจน
ว่ำโรงงำนไพ่ต้องมีองค์ประกอบทั้ง 
3 ข้อนี้หรือไม่  ถ้ำมีโรงงำนไพ่
จะต้องจัดท ำข้อมูลนี้เพิ่มเติม 

O16  รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึง  
         พอใจกำรให้บริกำร 

ไม่ได้แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนของปี พ.ศ. 2562 

O17  E-Service ไม่พบ E-Service (URL แสดงสอบถำมข้อมูล/
ข้อเสนอแนะ) 

O18  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
        ประจ ำปี 

ไม่ได้แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 2563 (URL แสดงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

จัดท ำแผนและรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพิ่มเติมให้เป็นไปตำม
แนวทำงกำรประเมิน O19  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้ 

        จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี รอบ   
         6  เดือน 

ไม่่ได้แสดงรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี รอบ 6 เดือน ของ
ปี 2563 (URL แสดงกำรจดัซื้อจดัจ้ำง 
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หัวข้อการประเมิน ความคิดเห็นผู้ประเมิน ประเด็นที่ควรปรับปรุง 

O20  รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
        ประจ ำปี 

ไม่ได้แสดงรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 2562 (URL แสดงกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง) 

จัดท ำแผนและรำยงำนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเพิ่มเติมให้เป็นไปตำม
แนวทำงกำรประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

O37  กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำม 
        เสี่ยงกำรทุจริต 

ไม่ได้แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกรณีที่อำจก่อให้  
เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงำน ที่เช่ือมโยงกับข้อ O36 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

O38  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึ งกำร เส ริ มสร้ ำ งวัฒนธรรมองค์ ก ร ให้
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม ใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต ที่มีกำร
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ น ปี  2563 อ ย่ ำ ง ชั ด เ จ น 
(URLแสดงเพียงประเด็นวัฒนธรรมองค์กร) 

บรรจุลงในแผนป้องกันกำรทุจริต
และด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

O40  รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร 
         ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต 
         ประจ ำปี รอบ 6 เดือน 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน ปี 
2563 ควรแสดงควำมก้ำวหน้ำ ของกำร
ด ำเนินกำรในแต่ละโครงกำร สิ่งที่ด ำเนินกำร 
และผลกำรด ำเนินกำร (แสดงข้อมูลเฉพำะ
ด ำเนินกำรแล้ว กับอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
จั ด ท ำ ร ำ ย ง ำ น ใ ห้ ต ร ง กั บ
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน O41  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน 

         กำรทุจริตประจ ำปี 
ร ำ ย ง ำ น แ ส ด งผลก ำ รด ำ เ นิ น ง ำนต ำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ของปี  
2562 (ทุกโครงกำรแสดงเพียง มีกำรทบทวน
และยกเลิกกำรจัดท ำโครงกำรโดยให้จัดท ำ
โครงกำรในปีงบประมำณ 2563 โดยไม่ได้
ระบุถึงสิ่งที่ด ำเนินกำรไป และอุปสรรคที่พบ ท่ี
ท ำให้ต้องทบทวนและยกเลิกโครงกำร) 

O42  มำตรกำรส่งเสริม คุณธรรมและ 
        ควำมโปร่งใส  ภำยในหน่วยงำน 

ไม่ ได้แสดงกำรวิ เครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 และ
จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำน ประจ ำปี 2563 

จัดท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
และจั ดท ำมำตรกำรส่ ง เสริ ม
คุ ณ ธ ร ร ม  ต ำ ม แ น วทำ ง ก ำ ร
ประเมินให้ชัดเจน โดยบรรจุลงใน
แผนป้องกันกำรทุจริต 

O43  กำรด ำเนินกำรตำม มำตรกำร 
         ส่งเสริม คุณธรรมและควำม  
         โปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

ไม่มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนในข้อ O42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรม (ต้องสอดคล้องกับข้อ O42) 

น ำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
มำปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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จำกประเด็นที่ต้องพัฒนำปรับปรุงของโรงงำนไพ่ จะเห็นได้ว่ำ ประเด็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
รำยงำนต่ำงๆ ที่อำจจะยังไม่ครบถ้วน หรือชัดเจนเพียงพอ จึงต้องมีกำรปรับปรุงในส่วนนี้โดยเป็นกำรจัดท ำตำม
แนวทำงกำรประเมินแต่ละหัวข้อประกอบกับศึกษำรำยงำนจำกหน่วยงำนที่มีผลกำรประเมินระดับ AA เพ่ือเป็น
แบบอย่ำงในกำรจัดท ำรำยงำน   

ดังนั้นเพ่ือให้กำรปรับปรุงประเด็นต่ำงๆ ที่ยังไม่ครบถ้วนของโรงงำนไพ่ เสร็จเรียบร้อยก่อนกำร
ประเมินในเดือนมิถุนำยน ปีงบประมำณ 2564 จึงก ำหนดกรอบกำรท ำงำนไว้ดังนี้ 

หัวข้อ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
O2   ข้อมูลผู้บริหาร 

- เพิม E-mail Adress /หมำยเลขโทรศัพท์ผู้บริหำร 
  

 
       

O9    Social Network 
- ระบู url ในกำรกรอกข้อมูลประเมนิ 

         

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ส ำรวจและจดัท ำเพิ่มเติม 

         

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  *     
 

         

O16  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ * 
 

         

O17  E-Service * 
 

         

O18  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  2564 
 

         

O19  จัดท ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย 
        งบประมาณประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน 

         

O20  จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
         2563 (หลังจำก สตง.ตรวจสอบงบปีเสร็จ) 

         

O37  จัดกิจกรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

         

O38  จัดกจิกรรม/ความรู้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

         

O40  จัดท ารายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ           
        ป้องกันการทุจริตประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน 

         

O41  จัดท ารายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
        ประจ าปี 2563 

         

O42  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
         ของปีงบประมาณ 2563 

         

O43  การด าเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ 
        ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

         

        ตรวจสอบความครบถ้วน ทบทวน ปรับปรุงข้อมูล 
        ทั้งหมดก่อนการตอบแบบส ารวจ OIT  
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หัวข้อ O14  O16 และ O17 นั้น เนื่องจำกโรงงำนไพ่มิได้เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรประชำชน
โดยตรง จึงไม่มีข้อมูลในหัวข้อดังกล่ำว  ซึ่งจะต้องหำรือกับปปช.เพ่ือควำมชัดเจนก่อนในกรณีจะไม่ใช้เป็นหัวข้อ
ในกำรประเมินโรงงำนไพ่ หรือหำกต้องมีข้อมูลในกำรบริกำร โรงงำนไพ่จะต้องจัดท ำข้อมูลเพ่ิมเติมขึ้นมำ  
ส ำหรับหัวข้ออ่ืนในกำรประเมิน OIT ที่โรงงำนไพ่มีคะแนนดีอยู่แล้วนั้น ยังคงต้องจัดท ำให้มีมำตรฐำนเช่นเดิม
และต้องติดตำมแนวทำงกำรประเมินของปี 2564 หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะปรับปรุงให้
เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมิน โดยคณะท ำงำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตของโรงงำนไพ่ จะเป็น
ผู้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือน 

ส ำหรับมำตรกำร และ กิจกรรมต่ำงๆ นั้นรำยละเอียดจะบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2564 ต่อไป 

 

***************************** 

 


