รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ของกรมสรรพากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
----------------------------------สานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน (Integrity
and.Transparency.Assessment.-.ITA).ของกรมสรรพากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity.and.Transparency.Assessment.System.-.ITAS).ของส านั ก งาน ป. ป. ช . กรมสรรพาก ร
ได้คะแนนภาพรวมหน่วยงาน เท่ากับ 86.29 คะแนน ระดับผลการประเมิน เท่า กับ A.โดยมีรายละเอียด
ผลการประเมิน ดังนี้
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน.(Internal Integrity and.Transparency
Assessment.-.IIT)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
87.46 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
69.84 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
79.03 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
74.28 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
76.84 คะแนน
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment.-.EIT)
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
81.75 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
77.46 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน
76.23 คะแนน
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment..OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
97.50 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
100.00 คะแนน
4. ข้อเสนอแนะจากสานักงาน ป.ป.ช.
4.1 ข้อเสนอแนะด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
กรมสรรพากรมี ค ะแนน.IIT.อยู่ ใ นระดั บ ดี . (Good).บ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า มี แ นวโน้ ม
การดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่
ยั ง เชื่ อ มั่น และแสดงความไว้ ว างใจที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารที่ มุ่ ง สู่ การป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุจ ริ ต อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ผ ล อย่ า งไรก็ ดี สิ่ งที่ ควรเป็น ประเด็ นการพัฒ นาส าหรั บหน่ ว ยงานที่ ได้ คะแนน
ในระดับดี คือ
4.1.1 ควรปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
4.1.2 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4.1.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ
4.1.4 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย
โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาเป็นความลับ
/4.2 ข้อเสนอ...

-24.2 ข้อเสนอแนะด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กรมสรรพากรมี ค ะแนน .EIT.อยู่ ใ นระดั บ ดี . (Good).ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประช าช น
หรื อผู้ รั บ บริการมีความเชื่อมั่น ในคุณภาพการดาเนินงานของหน่ว ยงานว่ายึดหลั กตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์
ของพวกพ้ อ งอยู่ เ หนื อ ผลประโยชน์ ส าธารณะ และไม่ พ บว่ ามี ก ารเรีย กรับ สิ น บน ทั้ งที่ เ ป็น เงิ น ทรั พย์ สิ น
และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน
ที่ได้คะแนนในระดับดี คือ
4.2.1 ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
4.2.2 การเผยแพร่ข ้อ มูล ของหน่ว ยงานที่เ ข้า ถึง ง่า ย ไม่ซับ ซ้อ น และมีช ่อ งทาง
หลากหลาย
4.2.3 ควรพัฒ นาการด าเนิ นงาน/การให้ บริ การของหน่ว ยงาน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรื อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน การบริการให้เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น
4.3 ข้อเสนอแนะด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
กรมสรรพากรมี คะแนน OIT.อยู่ ในระดั บยอดเยี่ ยม (Excellence) โดยมี การวางระบบ
ที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของกรมสรรพากรให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็น
การแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง แต่ทว่ากรมสรรพากร
ยังไม่ได้คะแนนจากการแสดงการเผยแพร่คู่มือการปฏิบั ติงานเนื่องจากคณะกรรมการประเมินมองว่าไม่ใช่ คู่มือ
หรือแนวทางที่เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ภายในกรมสรรพากร
การวิเคราะห์ผลการประเมิน
กรมสรรพากรได้คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานเรียงลาดับจาก
คะแนนมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่
คุณภาพการดาเนินงาน
การใช้อานาจ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การปรับปรุงการทางาน
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การใช้งบประมาณ

ประเภทการประเมิน
OIT
OIT
IIT
EIT
IIT
EIT
IIT
EIT
IIT
IIT

คะแนน
100
97.50
87.46
81.75
79.03
77.46
76.84
76.23
74.28
69.84
/จาก...

-3จากผลการประเมินฯ พบว่า ตัวชี้วัดที่ควรจะได้รับการแก้ไข คือ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 85 มีจานวน 7 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัด ด้า นการรับ รู้ข องผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ภายใน (IIT) จานวน 4 ตัว ชี้วัด ได้แ ก่
การใช้อานาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้ทรัพย์สินของราชการ การใช้งบประมาณ ซึ่งจากการพิจารณา
ข้อคาถามพบว่า บุคลากรกรมสรรพากรได้รับทราบข้อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าวน้อย
2. ตัว ชี้ วัด ด้ านการรั บ รู้ข องผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยภายนอก (EIT) จานวน 3 ตั ว ชี้วั ด ได้ แ ก่
คุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทางาน ซึ่งจากการพิจารณาข้อคาถามพบว่า
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน การจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร
การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
แนวทางแก้ไขปัญหา
แนวทางแก้ไขปัญหาตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 85 ได้แก่
ด้าน
IIT

ปัญหา
การใช้อานาจ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การใช้งบประมาณ

EIT

คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงการทางาน

แนวทางแก้ไข
1. ดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0707/บท/7073 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานการดาเนินการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริการ ขั้นตอน และระยะเวลา
บนเว็บไซต์กรมสรรพากร
2. เพิ่มการให้บริการในรูปแบบ e-SERVICES
3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอก

-------------------------------------------------------------

