แบบรำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ไตรมำสที่ 1 - 2 (ตุลำคม 2564 - มีนำคม 2๕๖5)
กรมสรรพสำมิต กระทรวงกำรคลัง
ยุทธศำสตร์(แผนงำน/โครงกำร)
1) สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
1.1 โครงการสรรพสามิต
ใสสะอาดร่วมใจทาบุญตักบาตร

1.2 โครงการปฏิบัติธรรม

สิ่งที่ดำเนินกำร

วัตถุประสงค์

จำนวนเงินสนับ
สนุนฯที่ใช้(บำท)

ดัชนีวัดผล/
เป้ำหมำย

- การทาบุญตักบาตร

- เป็นการสร้างเสริมสามัญสานึกให้สร้าง
ความดี

ไม่ใช้งบประมาณ
ในการดาเนินงาน

จัดกิจกรรม
จานวน 2 ครัง้

- เป็นการปลูกจิตสานึกให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างของกรมสรรพสามิตในเรือ่ งของคุณธรรม
จริยธรรมด้านการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างทุกระดับของ
กรมสรรพสามิต

ไม่ใช้งบประมาณ
ในการดาเนินงาน

จัดกิจกรรม
จานวน 1 ครัง้

ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

-

จานวน 1 ครัง้

ผลกำรดำเนินกำร
ไตรมำส ๓
ไตรมำส ๔

ผลลัพธ์ที่ได้
- ข้าราชการ ลูกจ้างกรมสรรพสามิต
เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
สร้างความสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน
- สร้างจรรยาบรรณในการทางาน

ปัญหำและ
อุปสรรค์

ผลลัพธ์/
เป้ำหมำย

-

-

เนื่องจากสถาน อยู่ระหว่าง
การณ์การ
การดาเนิน
แพร่ระบาด
โครงการ
เชื้อไวรัส
(covid-19)

1.3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
กฎหมาย

1.4 โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละ
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิตรวมถึง
การดาเนินการจัดส่งข้าราชการและ

- เป็นวิทยากรให้ความรูแ้ ละเผยแพร่
ทางวิชาการแก่ข้าราชการกรมสรรพสามิต
หรือส่วนราชการอื่นและภาคเอกชน
- มีหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎหมาย พ.ร.บ.
ภาษีสรรพสามิต

- จัดโครงการอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยว
ข้องกับการเสริมสร้างความรูม้ าตรฐานในการ
ทางานด้านต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการมืออาชีพที่สามารถ

- เพื่อเสริมสร้างพัฒนามาตรฐานการทา
งานของบุคลากรกรมสรรพสามิตให้มีจิต
สานึกที่ดีมีความพร้อมด้านสมรรถนะในการ
ทางานเป็นข้าราชการมืออาชีพมีศักยภาพ

ลูกจ้างของกรมสรรพสามิตไปอบรม
สร้างสมดุลทั้งในด้านการทางานอย่างมีประสิทธิ
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
ภาพและการดารงตนอย่างมีความสุขตามหลัก
ในเรือ่ งต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
ธรรมาภิบาล
โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด และ - จัดส่งข้าราชการและลูกจ้างของ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมสรรพสามิตไปอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนในเรือ่ งต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด และ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ไม่ใช้งบประมาณ
ในการดาเนินงาน

- เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บ
ภาษี

และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐานโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง องค์กรและสังคมส่วนรวมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

33,600 บาท

จานวน 4 ครัง้
ที่บรรยาย

จานวน 1 ครัง้

จานวน 3 ครัง้

จานวน 7 กฎ
ระเบียบ คาสั่งที่
เปลี่ยนแปลงแก้ไข

จานวน 4 เรือ่ ง

จานวน 4 เรือ่ ง

ไม่น้อยกว่า 3
โครงการ

จานวน 3 โครงการ

- สร้างระบบกฎหมายให้ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบได้ และมีความเข้าใจ
ในกฎหมายสรรพสามิตเป็นอย่างดี
ยิ่งขึ้น สร้างความเป็นธรรมในการ
จัดเก็บภาษีทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในการเสียภาษี

-

-

- เพื่อให้ข้าราชการสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการมืออาชีพ
ที่สามารถสร้างสมดุล ทั้งในด้านการ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

-

ดาเนินการ
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย

การดารงตนอย่างมีความสุขตาม
หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์(แผนงำน/โครงกำร)

สิ่งที่ดำเนินกำร

4) พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริต
4.1 โครงการสรรพสามิตใสสะอาดจัดซื้อ - ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดจ้างโดยวิธปี ระกวดราคาทางอิเล็ก
ทรอนิกส์
- เผยแพร่ข้อมูลทางเว็ปไซต์

5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบ
ปรำมกำรทุจริต
การตอบสนองข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
5.1 โครงการศูนย์บริการประชาชน
ดังนี้
ของกรมสรรพสามิต (ศูนย์รอ้ งเรียน)
- สายด่วน 1713
- โทรศัพท์หมายเลข 0 2668 6618
- E-mail : excise_hotline@excise.go.th
- เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th
- ตู้รบั ความคิดเห็นและร้องเรียน
- การเปิดตู้ ปณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
- ศูนย์บริการประชาชน
- หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสรรพสามิตพื้นที่

วัตถุประสงค์

จำนวนเงินสนับ
สนุนฯที่ใช้(บำท)

ดัชนีวัดผล/
เป้ำหมำย

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นไปอย่าง ไม่ใช้งบประมาณ จานวน 8 รายการ
ในการดาเนินงาน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
จานวน 16 ครัง้
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชั่นในกระบวนการ
ที่มีการเผยแพร่
จัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน

- เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการข้อร้อง
เรียนได้มีการปฎิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้อง
กับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนิน
การแก้ไขปัญหาโดยมีกระบวนการและวิธกี าร
ดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ในการดาเนินงาน ของเรือ่ งร้องเรียน
ที่ได้รบั การตอบสนอง

ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

จานวน 1
รายการ
จานวน 1 ครัง้

จานวน 15
รายการ
จานวน 15 ครัง้

ผลกำรดำเนินกำร
ไตรมำส ๓
ไตรมำส ๔

ปัญหำและ
อุปสรรค์

ผลลัพธ์/
เป้ำหมำย

- ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

-

-

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้บริการสอบถาม
ข้อมูลตลอดจนการร้องเรียนและ
การได้รบั การชี้แจงจากหน่วยงาน
อย่างชัดเจนทันต่อเหตุการณ์
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน
ทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกรมสรรพสามิต
- ประชาชนได้รบั ความพึงพอใจจาก
การได้รบั การดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอ
แนะที่ให้ไว้

-

อยู่ระหว่าง
การดาเนิน
โครงการ

ผลลัพธ์ที่ได้

