แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชือ่ หน่วยงาน กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสรรพสามิตใส
สะอาดร่วมใจทาบุญตักบาตร
- การทาบุญตักบาตร

2. โครงการปฏิบัติธรรม
- เป็นการปลูกจิตสานึกให้กับ
ข้าราชการและลูกจ้างของ
กรมสรรพสามิตในเรือ่ งของ
คุณธรรมจริยธรรมด้านการ
ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการสร้างเสริม
สามัญสานึกให้สร้างความดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริหาร
การคลังและ
รายได้

สานักบริหาร
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ทรัพยากร
บุคลากรทางด้านจริยธรรมและ บุคคล
คุณธรรมให้แก่ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
ทุกระดับของกรมสรรพสามิต

การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ไตรมาส 1
(ต.ค.- ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค. 65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 65)

หมายเหตุ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

- จานวน 6 ครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

- เพื่อทานุบารุง
พระพุทธศาสนาใหอยู่
คูกับสังคมไทย เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่
บุคลากรทุกคน

ตามที่ได้รับ
อนุมตั ิ

-

- อย่างน้อย
จานวน 2 ครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

- เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมทาง
ศาสนาสามารถนาไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันได้ดว้ ย
ตัวเองและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้
ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขมีจิตสานึก
พร้อมที่จะพัฒนา
มาตรฐานทาง
จริยธรรมจรรยาบรรณ
ของบุคลากรและสร้าง
แบบอย่างที่ดีใน
องค์กร

ตามที่ได้รับ
อนุมตั ิ

-

-2เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลทาง
กฎหมาย
- เป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ละ
เผยแพร่ทางวิชาการแก่ข้าราชการ
กรมสรรพสามิตหรือส่วนราชการ
อื่นและภาคเอกชน
- มีหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติทเี่ อือ้ ต่อการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
4. โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของ
บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต
รวมถึงการดาเนินการจัดส่ง
ข้าราชการ และลูกจ้างของ
กรมสรรพสามิตไปอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
ในเรือ่ งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการกรมสรรพสามิตใส
สะอาด และมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
- จัดส่งข้าราชการและลูกจ้าง
ของกรมสรรพสามิตไปอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
กรมสรรพสามิตใสสะอาด
และมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 65)

หมายเหตุ

สานักกฎหมาย
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้าน
กฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต
- เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
การจัดเก็บภาษี

- เพื่อเสริมสร้างพัฒนามาตรฐาน สานักบริหาร
การทางานของบุคลากร
ทรัพยากร
กรมสรรพสามิตให้มีจติ สานึกทีด่ ี บุคคล
มีความพร้อมด้านสมรรถนะ
ในการทางานเป็นข้าราชการมือ
อาชีพมีศกั ยภาพและความ
สามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
มีมาตรฐานโปร่งใสและความ
รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
และสังคมส่วนรวมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

- จานวน 5 ครั้ง - เพื่อให้ข้าราชการ
ตามที่ได้รับ
ที่บรรยาย กรมสรรพสามิตหรือ
อนุมตั ิ
ส่วนราชการอืน่ และ
ภาคประชาชนมี
- จานวน 4 กฎ ความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบคาสั่ง เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต
แก้ไข
- ไม่น้อยกว่า
3 โครงการ

- เพื่อให้ข้าราชการ
สามารถปฏิบัติงาน
เป็นข้าราชการมือ
อาชีพที่สามารถสร้าง
สมดุล ทั้งในด้านการ
ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการ
ดารงตนอย่างมี
ความสุขตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ตามที่ได้รับ
อนุมตั ิ

-

-

-

-3ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

5. โครงการสรรพสามิตใสสะอาด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทาง
- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการ
- เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์
ทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีมาตรฐานเดียวกัน
6. โครงการสรรพสามิตสัญจร
จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร
- กาหนดพื้นที่เป้าหมายเพือ่
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์สญ
ั จร
เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์
สัญจรเพื่อขออนุมตั ิโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่เพือ่ การ
ประชาสัมพันธ์
- จัดเตรียมข้อมูลและตัวอย่างสินค้า
หลบเลี่ยงภาษีสรรพสามิต
- ประสานงานเพื่อขอเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
- ประชุมร่วมกับสานักงานสรรพสามิต
ภาค/พื้นทีเ่ พื่อเตรียมการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตามเวลา
และสถานทีท่ กี่ าหนด
- ประเมินผลการประชาสัมพันธ์
หลังเสร็จการปฏิบัติงาน
- รายงานการสรุปผลการ
ประชาสัมพันธ์สัญจรมายัง
กรมสรรพสามิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

- จานวน 8
รายการ

- ทาให้การจัดซือ้
จัดจ้างมีความ
โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 65)

หมายเหตุ

สานักบริหาร
การคลังและ
รายได้
ตามที่ได้รับ
อนุมตั ิ

-

- ประชาชนในส่วน ตามที่ได้รับ
ภูมิภาคมีความรู้
อนุมตั ิ
ความเข้าใจที่ถกู ต้อง
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
และประชาชนทั่วไป
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติ
มิชอบของกรม
สรรพสามิต

-

- จานวน 16 ครั้ง
ที่การเผยแพร่
สานักงาน
เลขานุการกรม
- จานวน 4 ครั้ง

-4ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการศูนย์บริการประชาชน
ของกรมสรรพสามิต (ศูนย์
ร้องเรียน)
การตอบสนองข้อร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- สายด่วน 1713
- โทรศัพท์หมายเลข
0 2668 6619
- E-mail :
excise_hotline@excise.go.th
- เว็บไซต์กรมสรรพสามิต
www.excise.go.th
- ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน
- เปิดตู้ ปณ. 10
- ศูนย์บริการประชาชน
- หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป
- โทรศัพท์เคลื่อนทีข่ องสรรพสามิต
พื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค. 64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. - มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 65)

หมายเหตุ

สานักงาน
เลขานุการกรม

- เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวน
การจัดการข้อร้องเรียนได้มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้อง
กับข้อกาหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยมี
กระบวนการและวิธกี าร
ดาเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
- เพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

- ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ของ
เรื่องร้องเรียน
ที่ได้รับการ
ตอบสนอง

- เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มี ตามที่ได้รับ
การปฏิบัติตามข้อ
อนุมตั ิ
กาหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้อง
เรียนที่กาหนดไว้
อย่างสม่าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ

ผู้ประสานงาน ชื่อ นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 0 2243 2924 ID Line 21012557
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
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