แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (เมษายน 256๔ – กันยายน 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการปลุกจิตสานึก
ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล
เพื่อการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างและ
ปลุกจิตสานึกให้บุคลากรของ
กรมศุลกากรปฏิบตั ิราชการ
และปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ
๒. เพื่อให้บุคลากรของ
กรมศุลกากรมีการประเมิน
ตนเอง (Integrity SelfAssessment) เป็นระยะทีม่ ี
การตรวจสอบและประเมิน
ด้านสมรรถภาพและการบริการ
ที่เหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสร้าง
มาตรฐานด้านการปฏิบัติหน้าที่
ที่ดีและเป็นมืออาชีพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ ข้าราชการ พนักงาน
ของการดาเนินโครงการ ราชการ และลูกจ้าง
๕ ระดับ
ของกรมศุลกากร
๒. มีรายงานประเมินผล ได้รับการพัฒนา
จิตใจตามหลัก
การดาเนินโครงการ
จริยธรรมทางศาสนา
เสนอกรมฯ
ตามความเชื่อ และ
ปรัชญาที่ดีงาม และ
ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาวินัย และ
ความถูกต้อง
โดยยึดประโยชน์
ของประเทศชาติ
และประชาชน
เป็นที่ตั้ง

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. โครงการปลุกจิตสานึกด้านจริยธรรม และธรรมาภิบาล
เพื่อการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ประกอบด้วยโครงการย่อย ๕ โครงการ ดังนี้
๑.๑. โครงการคิดดี ทาดี ศุลกากรทาได้
- สรุปและประเมินผลข้อมูลจากผูต้ อบแบบประเมินตนเอง
(Integrity Self - Assessment Checklist) ในระบบ Intranet
จานวนทั้งสิ้น ๕,๒๘๙ คน จากจานวนบุคลากรทั้งหมด ๖,๒๕๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๔ โดยแบบประเมิน แบ่งระดับความคิดเห็น
เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ มากที่สุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยทีส่ ุด
ประกอบด้วยคาถามปลายปิด จานวน ๓๐ ข้อ ผลการประเมิน
คุณธรรมตนเองของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร อยู่ในระดับ
“สูงมาก” (๓,๔๐๓ คน)
๑.๒. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรมการศาสนา ได้มีประกาศยกเลิก
กิจกรรมเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมวันธรรมสวนะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. เพื่อให้บุคลากรน้อมนา
หลักธรรม คาสอน ของศาสนา
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
และการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
๔. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้
และสืบสานพระบรมราโชวาท
และพระราชดารัส และ
ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
๕. เพื่อเผยแพร่คณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมที่เป็นหลัก
ในการทางานของข้าราชการ
ที่จะเกษียณอายุราชการ
ให้ได้รับการถ่ายทอดและ
ส่งต่อไปยังบุคลากรของ
กรมศุลกากรที่ยังคงปฏิบัติ
ราชการต่อไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
๑.๓. โครงการเผยแพร่พระบรมราโชวาท คติธรรมและคาสอน
- กรมศุ ล กากร ดาเนิ น การเผยแพร่ ข้ อ คิ ด คติ ธ รรม
ภายใต้ หั ว ข้ อ “พระบรมราโชวาท คติธรรมและคาสอน”
ในระบบ Intranet ทุกวันทาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๓
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมจานวน ๒๓๘ ครั้ง
๑.๔. โครงการความดีทฝี่ ากไว้
- รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์โครงการ “ความดีที่ฝากไว้” ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑). นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดีกรมศุลกากร
๒). นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
๓). นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ
- เผยแพร่วีดิทัศน์ในงานวันเกษียณอายุราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร ผ่านระบบ
Conference โดยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings และ
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อดาเนินการเผยแพร่วีดิทัศน์ความดีที่ฝากไว้ใน
เว็บไซต์ของกรมศุลกากร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
๑.๕. โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธฮี ัจย์
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อลาอุปสมบท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท จานวน ๑ ราย คือ
นายพีรศักดิ์ เลิศจารุชยั วุฒิ ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
สังกัดศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
๒. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหนังสือที่ กค ๐๕๑๖(๗)/๕๐๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สรุปผลการดาเนินโครงการ ปลุกจิตสานึกด้านจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

๒. โครงการเรียนรู้ประมวล
จริยธรรมด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร
มีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงความสาคัญของประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร
ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง
(The Revised Arusha
Declaration)
ประมวลระเบียบว่าด้วย
จริยธรรมและความประพฤติ
ของเจ้าหน้าที่ (Model Code
of Ethics and Conduct)
ขององค์การศุลกากรโลก
แนวทางการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
และกรณีการเรี่ยไร พร้อมด้วย
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
ของการดาเนินโครงการ ทุกคน มีความรู้
๕ ระดับ
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามประมวล
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร จริยธรรมข้าราชการ
เข้าศึกษาและเรียนรู้ พลเรือน จรรยา
ข้าราชการ
เกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมพร้อมเข้าทา กรมศุลกากร
ปฏิญญาอรุชาฉบับ
แบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการเรียนรู้ ปรับปรุง (The
Revised Arusha
ในระบบ Intranet
Declaration)
และผ่านเกณฑ์
ประมวลระเบียบ
การทดสอบไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของ ว่าด้วยจริยธรรม
และความประพฤติ
จานวนเจ้าหน้าที่
กรมศุลกากรทั้งหมด ของเจ้าหน้าที่
(Model Code of
๓. มีรายงานประเมินผล Ethics and
การดาเนินโครงการ
Conduct) ของ
เสนอกรมฯ
องค์การศุลกากรโลก
แนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสาคัญ
ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการ
กรมศุลกากร ปฏิญญาอรุชาฉบับปรับปรุง (The Revised
Arusha Declaration) ประมวลระเบียบว่าด้วยจริยธรรมและ
ความประพฤติของเจ้าหน้าที่ (Model Code of Ethics and
Conduct) ขององค์การศุลกากรโลก แนวทางการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และกรณีการเรีย่ ไร พร้อมด้วย
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในตัวชี้วัดของการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง
โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในตัวชี้วัดของการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
กรมศุลกากรปฏิบตั ิงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย
และความถูกต้อง โดยยึด
ประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นที่ตั้ง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
กรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดและ
กรณีการเรี่ยไร
พร้อมด้วยแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่างเคร่งครัด

ที่ใช้

ผลการดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๓. โครงการคนดีศรีศลุ กากร ๑. เพื่อส่งเสริมยกย่อง
บุคลากรที่ประพฤติตนตาม
จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
๒. เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาวินัยและความถูกต้อง
โดยยึดประโยชน์ประเทศชาติ
และประชาชนเป็นที่ตั้ง
๓. เพื่อส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
โดยการยกย่องเชิดชู
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความตั้งใจ และดารงตน
เป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นในกฎ
ระเบียบ มีความพากเพียร
ในการทางาน อุทิศตนและ
เวลาให้แก่ราชการ และ
เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ ต้นแบบเจ้าหน้าที่
ของการดาเนินโครงการ ซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่
๕ ระดับ
ด้วยความโปร่งใส
ยืนหยัดทาในสิ่ง
๒. มีรายชื่อคนดี
ที่ถูกต้อง ยึดมั่น
ศรีศุลกากร
ใน กฎ ระเบียบ
จานวน ๕ ราย
มีความพากเพียร
๓. มีรายงานประเมินผล ในการทางาน
การดาเนินโครงการ
อุทิศตนและเวลา
เสนอกรมฯ
ให้แก่ราชการ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากร
บุคคล ได้ดาเนินโครงการคนดีศรีศุลกากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกาหนดให้หน่วยงานระดับกอง สานักงาน กลุ่ม
ศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่ง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มี
คุณสมบัติตามที่กาหนด หน่วยงานละ ๑ คน แล้วส่งรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ กลุ่มคุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม
เพื่อรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีศุลกากร
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ที่สุดเป็นคนดีศรีศุลกากร
จานวน ๕ คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร”
ได้รับเงินรางวัล คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ สาหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีศุลกากร จะได้รับใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ เป็น “คนดีศรีหน่วยงาน” จานวน ๑๑ คน
และได้มี พิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนา กรมศุลกากร
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์
ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมศุลกากร
๒. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนังสือที่ กค ๐๕๑๖(๗)/๙๒
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการดาเนินการ
ตามโครงการคนดีศรีศลุ กากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๔. การดาเนินงานการประกาศ เพือ่ เสริมสร้างการปฏิบัติ
เจตนารมณ์ให้การรักษา
ตามวินัยของบุคลากร
มาตรฐานวินยั ของบุคลากร อย่างเคร่งครัด
ในสังกัด เป็นวาระสาคัญ
“สัญญาประชาคม” ขององค์กร

หน่วยงานที่

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ส่วนวินัยและ
ความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน/
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
บุคลากรกรมศุลกากร
ให้คามั่นเป็น
ลายลักษณ์อักษร
แก่ผู้บังคับบัญชา

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
บุคลากรกรม
ศุลกากรปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ด้วยความโปร่งใส

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

- มีหนังสือแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในระดับหัวหน้าฝ่าย
จานวน ๑๓๑ ราย ให้ส่งคามั่นเป็นลายลักษณ์อักษร
มายังส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนออธิบดีกรมศุลกากร
ลงนามในคามั่นต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๕. โครงการศุลกากร
คุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ด้านองค์กร
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ศลุ กากร
ในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๒. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาวินัยและความถูกต้อง
โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นที่ตั้ง
๓. เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานของ
กรมศุลกากร ให้ดาเนินกิจกรรม
ภายใต้แนวทางองค์กรศุลกากร
คุณธรรม
๔. เพื่อยกระดับการยอมรับของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชา
สังคม ในด้านความโปร่งใส
ในการให้บริการ

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

๑. ระดับความสาเร็จ ข้าราชการ
ของการดาเนินโครงการ พนักงานราชการ
๕ ระดับ
และลูกจ้าง
ของกรมศุลกากร
๒. หน่วยงานใน
รับรู้มาตรฐานการ
กรมศุลกากร
ปฏิบัติงาน
ดาเนินกิจกรรม
ตามตัวชี้วัดคุณธรรม ด้านองค์กร
อัตลักษณ์ ไม่น้อยกว่า ศุลกากรคุณธรรม
ในทิศทางเดียวกัน
ร้อยละ ๘๐
ของแต่ละตัวชี้วัด
๓. มีรายงานประเมินผล
การดาเนินโครงการ
เสนอกรมฯ

-

ผลการดาเนินการ

๑. หน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร จานวน ๗๓ หน่วยงาน ดาเนิน
กิจกรรมตามตัวชี้วัดคุณธรรมอัตลักษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
แต่ละตัวชี้วัด ครบทุกหน่วยงาน
๒. ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ รวบรวมข้อมูลตามแบบรายงานรอบที่
๑ – ๒ ของหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร จานวน ๗๓ หน่วยงาน
เพื่อนาข้อมูลมารวบรวมและจัดทาเป็นข้อมูลภาพรวมระดับกรม
พร้อมคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมสามารถดาเนินกิจกรรม
ตามแนวทางองค์กรศุลกากรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ในคู่มือศุลกากรคุณธรรม และประกาศยกย่องทางระบบ Intranet
3. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหนังสือที่ กค ๐๕๑๖(๗)/๕๐๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน
(Action Plan) ดังนี้
๓.๑. ทุกหน่วยงานสรุปผลการดาเนินงาน รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
ส่งให้กลุ่มคุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท. รวบรวม สรุปข้อมูล
ของทุกหน่วยงาน

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

ผลการดาเนินการ

๓.๒. คัดเลือกหน่วยงานตัวอย่างที่มีผลการดาเนินงานโครงการฯ
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ในระบบ Intranet
ของกรมศุลกากรซึ่งจะเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
หน่วยงานที่มุ่งมั่นดาเนินกิจกรรม ตามแนวทางศุลกากรคุณธรรม
ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี ๕ หน่วยงาน ดังนี้
๑) กองบริหารทรั พยากรบุคคล ๒) สานัก งานศุลกากร
ตรวจสินค้า ลาดกระบัง ๓) ด่านศุลกากรจันทบุรี
๔) สานักงานศุลกากรภาคที่ ๔ และ ๕) ด่านศุลกากรสะเดา
๓.๓. กลุ่มคุม้ ครองและส่งเสริมจริยธรรม กบท. ได้รวบรวม
สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ เสนอกรมฯ เพื่อจะได้แจ้งเวียนผล
การดาเนินงานให้ทุกหน่วยงานทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

๖. โครงการกรอบ
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
(Career Path)
ของกรมศุลกากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างเส้นทางการเติบโต
และความก้าวหน้าที่ชัดเจน
ให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร
๒. เพื่อให้ข้าราชการสามารถ
วางแผนเส้นทางการเติบโต
ในสายอาชีพของตนเองและ
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนเตรียมกาลังคน
เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สาคัญ
(Succession Plan)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนบริหาร
งานบุคคล
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ ส่วนราชการได้
ของการดาเนินโครงการ บุคลากรเข้าสู่
๕ ระดับ
สายงาน ตาแหน่ง
และระดับสอดคล้อง
๒. กรมศุลกากร
มีการดาเนินการตาม กับความจาเป็น
ของภารกิจภาครัฐ
หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการพิจารณา
คุณสมบัติของ
ข้าราชการ ประเภท
ต่าง ๆ เข้าสูต่ าแหน่ง
ตามกรอบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path)
ของกรมศุลกากร และ
หลักเกณฑ์ วิธีการที่
ก.พ. กาหนด
ที่มกี ารเผยแพร่ให้
ข้าราชการทราบ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. อ.ก.พ. กรมฯ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และประกาศ
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกบุคคล ระดับชานาญการพิเศษ
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
๒. จัดเตรียมข้อมูลของผู้สมัครระดับชานาญการพิเศษ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก และในระดั บ เชี่ ย วชาญ ได้ มี
คาสั่ งกระทรวงการคลั ง ที่ ๓๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ ในตาแหน่ง จานวน ๑๓ ราย
๓. จัดเตรียมการสัมภาษณ์และดาเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้ารับการประเมินผลงานระดับชานาญการพิเศษ ในวันที่
๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
๔. จัดเตรียมข้อมูลของผู้สมัครระดับชานาญการพิเศษเพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือก
๕. กรมศุลกากร ได้มปี ระกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การประเมินผลงาน ระดับชานาญการพิเศษ จานวน ๒๒ ราย และได้มี
คาสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ให้ข้าราชการรักษาการในตาแหน่ง จานวน ๒๒ ราย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทางานของข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมศุลกากร ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๗. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔
ลว. ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔
๘. ประชุม อ.ก.พ. กรมศุลกากร เสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
โครงการ/
กิจกรรม
๗. โครงการ
ระฆังศุลกากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รบั
การอานวยความสะดวก สามารถเข้าถึง
การบริการ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์
และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปญ
ั หา
ข้อร้องเรียนเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนงาน
ในการรับข้อร้องเรียนของผู้มาติดต่อ
ราชการในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกใน
การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร
ในทุกส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากร
๓. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรมศุลกากร
๔. เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์
โดยสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และจัดลาดับในการติดต่อ ประสานงาน
ตามลาดับสายการบังคับบัญชาให้ผมู้ าติดต่อ
ราชการกับหน่วยงานราชการในสังกัด
กรมศุลกากรได้รับทราบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ เจ้าหน้าที่สามารถ
ของการดาเนินโครงการ แก้ไขปัญหา
๕ ระดับ
ข้อร้องเรียนเบื้องต้น
๒. มีรายงานประเมินผล ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินโครงการ
เป็นการอานวย
เสนอกรมฯ
ความสะดวก และให้
ความเป็นธรรมแก่
ผู้มาติดต่อราชการ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. กอง สานักงาน ศูนย์ กลุ่ม และด่านศุลกากรทุกแห่งในสังกัด
กรมศุลกากรแจ้งรายชื่อหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ประสานงานแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งติดตัง้ ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมรูป
ถ่ายส่งมายัง กคจ. กบท. เพื่อรวบรวม เผยแพร่ในระบบ
Intranet และช่องทาง Chatbot
๒. แจ้งให้กอง สานักงาน ศูนย์ กลุม่ และด่านศุลกากรทุกแห่ง
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นรายไตรมาส มายังกลุม่ คุ้มครอง
และส่งเสริมจริยธรรม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติ โดยมี
ผลสรุปรายไตรมาส ดังนี้
๒.๑. ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ไม่มเี รื่องร้องเรียน
๒.๒. ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ไม่มเี รื่องร้องเรียน
๓. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากร
บุคคล มีหนังสือที่ กค ๐๕๑๖(๗)/๕๑๕ ลงวันที่
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการดาเนินการ ตามโครงการ
“ระฆังศุลกากร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๘. โครงการพันธมิตร ๑. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร
ศุลกากร (Customs ระหว่างภาคเอกชนกับกรมศุลกากร
Alliances)
โดยสร้างภาคีเครือข่าย ผ่าน
พันธมิตรศุลกากร
๒. ประสานงาน แก้ไขปัญหาและ
สร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้ง
ที่จะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหา
เชิงนโยบายและปัญหาหน้างานปกติ
อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตรา
ศุลกากร ราคา ถิ่นกาเนิด กฎหมาย
ศุลกากร สิทธิประโยชน์และปัญหา
อื่นๆ
๓. เพื่อแก้ปัญหาและให้คาปรึกษา
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ทางาน ประหยัดเวลา และลด
ค่าใช้จ่าย
๔. การสร้างความโปร่งใสและ
เป็นธรรมให้แก่ผปู้ ระกอบการและ
ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการกรม

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ มีการประสานงาน
ของการดาเนินโครงการ แก้ไขปัญหาทั้งใน
๕ ระดับ
เชิงนโยบาย และ
๒. มีการประสานงาน เชิงปฏิบัติเพิ่มขึ้น
อันเป็นการเพิ่ม
แก้ปัญหา/ปิดงาน
ความร่วมมือระหว่าง
หรือส่งต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชน
ในการร่วมกัน
ดาเนินการต่อ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แก้ปัญหาและ
สร้างความโปร่งใส

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. ประสานงานแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกทั้งสิ้น ร้อยละ ๙๐ ทั้งปัญหาใน
เชิงนโยบาย และปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ
๒. ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ แ ก่ ส มาชิ ก
ศุ ล กากร เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ติดตามประเมินผลและรับฟัง
ปัญหา ความเห็นของสมาชิก (Site visit) สมาคม สมาพันธ์
หอการค้าต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยเป็นการประชาสัมพันธ์
บริการต่าง ๆ ของกรมศุลกากรผ่านช่องทาง Line Application
และ e-mail เพื่อให้สมาชิกรับทราบ
๓. ประสานงาน แก้ไขปัญหาและสร้างความชัดเจน ลดข้อโต้แย้ง
ที่จะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหาเชิงนโยบายและปัญหาหน้างาน
ปกติ อาทิ พิธีการศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร ราคา ถิ่นกาเนิด
กฎหมายศุลกากร สิทธิประโยชน์ และปัญหาอื่น ๆ รายละเอียด
ดังนี้
๓.๑. ภาพรวมการตอบข้อสอบถามแก่สมาชิกจานวนข้อสอบถาม
ทั้งหมด ๖๓๒ เรื่อง ปิดงาน/ตอบแล้ว ๕๗๑ เรื่อง (ร้อยละ ๙๐.๓)
- ข้อมูลของข้อสอบถามแยกตามระดับของคาถาม
ระดับปฏิบัติ ๖๑๔ เรื่อง แล้วเสร็จ ๕๕๘ เรื่อง (ร้อยละ ๙๐.๘)
ระดับนโยบาย ๑๘ เรื่อง แล้วเสร็จ ๑๓ เรื่อง (ร้อยละ ๗๒.๒)
นอกจากนี้แล้วยังจัดให้มี Customs Alliances COVID-19
เพื่อให้คาแนะนา ประสานงานแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการในการ
นาเข้า-ส่งออกสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๙. โครงการประสาน
ความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการนาเข้าและ
ส่งออก ได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาการนาเข้าและส่งออก
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้ามา
มีบทบาทหรือส่วนร่วม ตลอดจน
ประสานงานและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออก
ร่วมกัน
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่าง
เหมาะสมและสามารถทางาน
ร่วมกัน ในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา
๔. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการ
ทางาน ที่จะทาให้เกิดการทางาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ และมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้าง
ความสะดวกในการนาเข้า
และส่งออก

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะทางานร่วม
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
เพื่ออานวย
ความสะดวก
ในการนาเข้า
ส่งออก (ครอ.)

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

๑. ระดับความสาเร็จ ประเด็นปัญหา/
ของการดาเนินโครงการ อุปสรรค /ข้อ
5 ระดับ
ร้องเรียน ซึ่ง ครอ.
เสนอต่อที่ประชุม
๒. ประเด็นปัญหา/
อุปสรรค/ข้อร้องเรียน ได้รับการแก้ไข
ซึ่ง ครอ. เสนอต่อ
ที่ประชุมได้รับ
การแก้ไขไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของ
ประเด็นทั้งหมด

-

ผลการดาเนินการ

๑. การประชุมคณะทางาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร ๑ กรมศุลกากร โดยมี
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
๒. คณะทางานฯ มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๐๘(๓)/๖๓๕ ลงวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสนอกรมฯ เพื่อพิจารณา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน
๓. คณะทางานฯ ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหากรณี
การสงวนสิทธิ ขอคืนเงินอากร โดยจัดประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมฯ
และคาสั่งทั่วไปกรมฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้
๔. คณะทางานฯ เสนอกรมฯ ออกประกาศกรมศุลกากร กรณี
การวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร และแก้ไขคาสั่งทั่วไป
กรมศุลกากร เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
๕. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ อย่างไรก็ดี
กรมศุลกากรได้ออกประกาศ กรมศุลกากรที่ ๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง พิธีการศุลกากร นาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกดั อัตราศุลกากร เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

ผลการดาเนินการ

๖. คณะทางานฯ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานภายในกรมศุลกากร
แจ้งประเด็นปัญหา ที่ต้องการนาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ในการประชุมคณะทางานฯ ต่อไป
๗. คณะทางานฯ ได้มีหนังสือแจ้งมาตรการทางศุลกากรเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบ
มาตรการของกรมศุลกากรและนาไปปฏิบัตไิ ด้ ตามหนังสือ
ที่ กค ๐๕๐๘/๑๑๘๐๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

๑๐. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
Local Profile
สานักงานศุลกากร
และด่านศุลกากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อศึกษาให้ทราบถึง
สภาพการณ์ในปัจจุบันของ
การใช้ระบบ Local Profile
ของสานักงานศุลกากรและ
ด่านศุลกากรในความรับผิดชอบ
ของสานักงานศุลกากรจัดเก็บ
รายได้หลัก
๒. เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค
และข้อจากัดของระบบ Local
Profile ของสานักงานศุลกากร
และด่านศุลกากร
ในความรับผิดชอบของสานักงาน
ศุลกากรจัดเก็บรายได้หลัก
๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบ Local
Profile ของสานักงานศุลกากร
จัดเก็บรายได้หลัก
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ประมวล
ข้อมูลการข่าว
ทางศุลกากร

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ ระบุสภาพการณ์
ของการดาเนินโครงการ ในปัจจุบัน ปัญหา
๕ ระดับ
อุปสรรค ข้อจากัด
และพัฒนา
๒. คณะทางานลง
การกาหนดเงื่อนไข
พื้นที่สานักงาน
ความเสีย่ งของระบบ
ศุลกากรจัดเก็บ
รายได้หลักอย่างน้อย Local Profile ของ
สานักงานศุลกากร
๒ สานักงาน
จัดเก็บรายได้หลัก
๓. รายงานผลการ
ปรับปรุง ระบบ Local
Profile ของสานักงาน
ศุลกากรจัดเก็บ
รายได้หลัก

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. คณะทางานฯ มีมติการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คัดเลือกสานักงานศุลกากรจัดเก็บรายได้ ได้แก่
สานักงานศุลกากรกรุงเทพและสานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. คณะทางานฯ มีหนังสือสอบถามข้อมูลการจัดทา Local Profile ไปยัง
สานักงาน ศุลกากรจัดเก็บรายได้ที่ได้รับคัดเลือก จานวน ๒ แห่ง ดังนี้
๑) สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตาม
บันทึกข้อความที่ กค ๐๕๙๘(๓.๒)/๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒) สานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามบันทึกข้อความที่ กค ๐๕๙๘
(๓.๒)/๕๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. คณะทางาน Local Profile ของสานักงานศุลกากรกรุงเทพ และ
สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับหนังสือ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น สาหรับการพัฒนา Local Profile เรียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทาข้อมูล เพื่อนาส่งให้คณะทางาน
Central Profile ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. คณะทางานฯ ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับคณะทางาน จัดทา
Local Profile ของสานักงานศุลกากรกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๖๔ และสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
๕. คณะทางานฯ จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฯ โดยสรุป
ประเด็นปัญหา ข้อจากัด รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงระบบ Local Profile ของสานักงานศุลกากรกรุงเทพ และ
สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ นาเสนอ
รายงานต่อกรมฯ ตามบันทึกข้อความคณะทางานฯ ที่ กค
๐๕๙๘(๓)/๑๐ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 และกรมฯ มีดาริรับทราบ
ผลการดาเนินโครงการฯ และเห็นชอบตามที่คณะทางานฯ เสนอ
๖. คณะทางานฯ ได้ติดตามการพัฒนา Local Profile ของสานักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ และสานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิตามบันทึกข้อความ ที่ กค ๐๕๙๘(๓)/๑๘ และ ๑๙ ลงวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
๗. คณะทางานได้รายงานผลการติดตามการพัฒนา Local Profile
ของสานักงาน ศุลกากรกรุงเทพ และสานักงานศุลกากรตรวจสินค้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้กรมฯ ทราบ ตามบันทึกข้อความที่
กค ๐๕๙๘(๓)/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑๑. โครงการเสริมสร้าง สร้างระบบฐานข้อมูลที่ให้
เครื่องมือสาหรับ
คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการทางวินัย สืบค้นและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กฎหมาย และระเบียบที่เกีย่ วข้อง
กับการดาเนินการทางวินัยได้โดย
สะดวก ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วน และรวดเร็ว
ในการดาเนินการทางวินัยและ
ความรับผิด ทางละเมิด

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนวินัย
และความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

๑. ระดับความสาเร็จ ได้รับความรู้ที่ได้
ของการดาเนินโครงการ จากการ สืบค้น
๕ ระดับ
ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล นาไป
๒. มีฐานข้อมูลให้
คณะกรรมการ หรือ ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้องสืบค้น
และเผยแพร่
ข้อมูลต่าง ๆ ในการ
ต่อบุคคลอื่น
ดาเนินการทางวินัย
ที่เกี่ยวข้อง
และความรับผิด
ทางละเมิด

-

ผลการดาเนินการ

๑. ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ดาเนินการ บันทึกข้อมูลเครื่องมือสาหรับการดาเนินการทางวินัย
ลงในระบบ Intranet และเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมศุลกากร http://hr.customs.go.th ในหัวข้อวินัยและ
หัวข้อความรับผิดทางละเมิด โดยแบ่งเป็น ๔ หัวข้อ คือ
๑) กฎหมาย ๒) คู่มือ ๓) แบบฟอร์ม และ ๔) ระเบียบ
๒. ดาเนินการจัดทา Infographic เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าว
๓. ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด กองบริหารทรัพยากรบุคคล
มีหนังสือที่ ๐๕๑๖(๓)/๑๐๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างเครื่องมือสาหรับ
การดาเนินการทางวินัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

๑๒. โครงการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ
เสริมสร้างพัฒนา
ให้ข้าราชการมีวินัยและ
ป้องกันมิให้ข้าราชการ
กระทาผิดวินัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ นาไปเสริมสร้าง
และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีวินัยและป้องกันมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย
๒. เพื่อรับทราบนโยบายของ
กรมศุลกากร ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
๓. เพื่อสร้างแนวคิดในการแก้ไข
ปัญหาการกระทาผิดวินัย
ภายในหน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนวินัยและ
ความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ระดับความสาเร็จ ผู้บังคับบัญชา
ของการดาเนินโครงการ และผู้ใต้บังคับบัญชา
๕ ระดับ
ได้แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและ
๒. ร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้าร่วมสัมมนา ช่วยกันหาแนวทาง
หรือมาตรการเพื่อ
ผ่านการประเมินผล
ป้องกันการกระทาผิด
ความรู้ความเข้าใจ
วินัยและการทุจริต
เกี่ยวกับเรื่องวินัย
ประพฤติมิชอบ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่สามารถดาเนินโครงการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้างพัฒนาให้ข้าราชการ
มีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทาผิดวินัยได้ อย่างไรก็ดี
เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง พัฒนา ให้ข้าราชการมีวินัย ส่วนวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิด กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปรับเปลีย่ น
รูปแบบการดาเนินโครงการฯ โดยได้จัดทาแบบทดสอบความรู้
ก่อนและหลังเรียนรู้ “หลักสูตรผูบ้ งั คับบัญชาตามหลักเกณฑ์
วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้
ข้าราชการกระทาความผิดวินัย” เพื่อประเมินผลความรู้
ความเข้าใจของข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย ผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร โดยมีข้าราชการผูด้ ารงตาแหน่ง
สายการบังคับบัญชาระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ
ระดับอานวยการ จานวน ๘๐ คน มีผู้ทาแบบทดสอบหลังเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์ จานวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๕
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

13. โครงการสื่อ
สร้างสรรค์ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และวินัยข้าราชการ
หัวข้อ “Be Proud”
และ “Ethics
Boosting”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

บุคลากรกรมศุลกากร มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
มีความภาคภูมิใจทีไ่ ด้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และคาสั่งของกรม
ศุลกากร โดยมีช่องทาง
การเผยแพร่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ของกรมศุลกากร เช่น การอบรม
คณะกรรมการ หรือ การอบรม
ข้าราชการใหม่ เป็นต้น

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนวินัยและ
ความรับผิด
ทางละเมิด
และกลุม่ คุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
๑. ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการ
๕ ระดับ
๒. มีวีดิทัศน์ (Video Clip)
หรือ Motion Infographic
เผยแพร่ไม่น้อยกว่าปีละ
๒ เรื่อง
๓. บุคลากรกรมศุลกากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ได้ศึกษาและทาความเข้าใจ
ข้อมูลจากสื่อที่จดั ทาขึ้น

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

บุคลากร
กรมศุลกากร
มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อ
การทาความเข้าใจ
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ
อันเกี่ยวกับ
การดาเนินการทาง
วินัยและความรับผิด
ทางละเมิด อันจะ
นามาซึ่งการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ คาสั่งต่าง ๆ
อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

-

ผลการดาเนินการ

๑. ประชุมคณะทางานฯ และคัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการกรมศุลกากรและ
การดาเนินการด้านวินัยและความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๒. รวบรวมข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่งที่เกี่ยวกับ หัวข้อ
ดังกล่าว และสรุป หรื อ ตรวจสอบข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ งจั ด ทา
Storyboard เพื่ อ เตรี ย มประชุ ม กับบริษัทเอกชน เพื่อทาสัญญา
จัดจ้างให้ผลิตและสร้างสรรค์ Animation Clip
๓. นาข้อมูลเข้าประชุมกับบริษัทเอกชน เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย
ในการจัดทา Animation Clip
๔. ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดจ้างบริษัทเอกชน ให้ผลิต
Animation Clip จานวน ๒ เรื่อง
๕. บริษัทเอกชน ได้จัดทา Animation Clip หัวข้ อ
“Be Proud” และ “Ethics Boosting” ความยาวประมาณ
๔ นาที เรียบร้อยแล้ว
๖. ดาเนินการเผยแพร่ Clip Video หัวข้อ “Be Proud” และ
“Ethics Boosting” ทาง YouTube Intranet และ
Line Group แล้ว
๑) https://www.youtube.com/watch?v=fTTZeSfTOZ0
๒) https://www.youtube.com/watch?v=1A9FmwoPNiM

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑๔. โครงการระบบ
ลงทะเบียนและบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
และร้องทุกข์ที่เป็นระบบด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน
การทางาน วางมาตรการ
และแก้ปัญหาในเชิงรุก

ผลลัพธ์เชิง

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
๑. ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการ
๕ ระดับ

มีการดาเนินการ
ตรวจสอบ และ
แก้ไขข้อร้องเรียน
๒. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รวดเร็ว
ควบคุมการดาเนินการ ผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน มีความเชื่อมั่น
และความพึง
๓. จานวนผู้ใช้ระบบ
พอใจต่อระบบ
ลงทะเบียนและบริหาร การจัดการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อร้องเรียน
ของกรมศุลกากร
และร้องทุกข์
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐
ของจานวนเรื่องรับเข้า
ทั้งหมดต่อปีงบประมาณ

-

ผลการดาเนินการ

๑. กรมศุลกากร มีประกาศกรมศุลกากร ที่ ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่
๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๔ เรื่อง ระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และได้มีการเปิดใช้งาน
ระบบอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากร
บุคคล มีหนังสือที่ กค ๐๕๑๖(๗)/๔๕๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน
๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการระบบลงทะเบียน
และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

๑๕. โครงการให้ความรู้
และเผยแพร่
การดาเนินการทางวินัย
และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากร
รับทราบพฤติกรรมการกระทาอัน
เป็นความผิดวินัย และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๒. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
ทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรม
ของบุคลากรกรมศุลกากรให้เป็น
ผู้มีวินัย หลีกเลีย่ งพฤติกรรม
การกระทาผิดวินัยและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๓. เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากร
ทราบถึงแนวการพิจารณาโทษ
และอัตราโทษ เมื่อมีการกระผิด
วินัยและความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนวินัย
และความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
๑. ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการ
๕ ระดับ

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

บุคลากรกรม
ศุลกากร
มีความรูด้ ้าน
๒. บุคลากรกรมศุลกากร วินัยและ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ความรับผิด
ทางละเมิด
มีความรูด้ ้านวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิด
และผ่านการประเมิน
ความรู้จากแบบทดสอบ
ความรู้ด้านวินยั และ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่

-

ผลการดาเนินการ

๑. รวบรวมสถิติข้อมูลและคาสั่งลงโทษบุคลากรกรมศุลกากร
ผู้ถูกดาเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
รวบรวมสถิติข้อมูลและคาสั่ง ที่เกีย่ วกับการดาเนินการทางวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิด เช่น วินัยน่ารู้ การแจ้งเวียนคาสั่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด และ
สรุปย่อคาสั่งและบทลงโทษ กรณีวนิ ัยและความรับผิดทางละเมิด
โดยศึกษาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ กรมศุ ล กากร ระยะ 5 ปี เพื่ อ ดาเนิ น การสารวจ
และวิ เ คราะห์ ถึ งสาเหตุ ของการกระทาผิดวินัยและการกระทา
ละเมิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรพร้อมทั้งบทลงโทษเมื่อกระทา
ผิดวินัยและเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรได้รบั ความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง
๒. ดาเนินการเผยแพร่ความรู้ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ วินัยและ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงผล
ที่ได้รับเมื่อมีการกระทาผิดโดยการแจ้งเวียนคาสั่งต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับ
การดาเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด ทันทีที่มีคาสั่ง
กรมฯ เช่น คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน คาสั่งลงโทษ เป็นต้น
๓. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวการพิจารณาโทษ อัตราโทษ
และคาสั่งทีเ่ กี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เป็นรายไตรมาส ๑ – ๔ และรายปี ในระบบ Intranet ของ
กรมศุลกากร

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จานวนเงิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิง

สนับสนุนฯ

คุณภาพ

ที่ใช้

ผลการดาเนินการ

๔. ดาเนินการจัดทาแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินยั
และความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่
กรมศุลกากรเข้าทาแบบทดสอบ ดังกล่าว ระหว่างวันที่
๑๔ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
๕. สรุปผลการเรียนรู้ตามโครงการให้ความรู้และเผยแพร่
การดาเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบการเรียนรู้ จานวน ๔,๖๐๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ จากจานวนบุคลากรที่เข้าศึกษาบทเรียน
๕,๑๒๑ คน

โครงการ/กิจกรรม

๑๖. การดาเนินงาน
การยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนีส้ ินของ
ข้าราชการกรมศุลกากร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ข้าราชการกรมศุลกากร
ที่ไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน ต่อ ป.ป.ช.
แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง

หน่วยงานที่

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

รับผิดชอบ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ส่วนวินัยและ
ความรับผิด
ทางละเมิด
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงาน/ร้อยละ
๑๐๐ ของข้าราชการ
กรมศุลกากรที่มสี ่วน
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
รายได้และหน่วยงาน
ที่ตรวจสอบ
ระดับชานาญการขึ้นไป
ยื่นบัญชี แสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน
ของตนต่อผู้บังคับบัญชา

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
๑. ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ลดน้อยลง
๒. มีการแสดงฐานะ
ทางการเงินของ
ข้าราชการกรมศุลกากร
ทีต่ รวจสอบได้

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. เผยแพร่ Infographic เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของข้าราชการกรมศุลกากร ผ่านทางระบบ Intranet และ HR
newsletter
๒. ดาเนินการขออนุมัติเปิดตู้นิรภัยที่บรรจุบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ิน ของข้าราชการกรมศุลกากร เพื่อคืนให้แก่
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และทาลายซองฯ ที่ ผู้ เ กษี ย ณ อายุ ร าชการ ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ ได้ ยื่ น คาขอ รั บ คื น เมื่ อ พ้ น ๑ ปี นั บ แต่
วั น เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือโอนไปรับราชการที่อื่น
ตามประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของข้าราชการกรมศุลกากร ลงวันที่
๒ เมษายน ๒๕๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม

๑๗. แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
กรมศุลกากร (Integrity
and Transparency
Assessment :
ITA) ตามคาสั่ง
กรมศุลกากร
ที่ ๒๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
(ศาสตราจารย์ ดร.
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา เป็น
ที่ปรึกษาคณะทางาน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ศึกษาและกากับติดตามการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
๒. บูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มคุ้มครอง
และส่งเสริม
จริยธรรม
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เป้าหมาย

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

ผลการดาเนินการ

ที่ใช้
-

๑. เมือ่ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ดาเนินการจัดประชุม
คณะทางานศึกษา ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น ๒
อาคาร ๑ กรมศุลกากร โดยมี นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
รองอธิบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรั ญ ญู วั ฒ นา ที่ ป รึ ก ษาคณะทางานฯ
นางนั น ท์ ฐิ ต า ศิ ริ คุ ป ต์ ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
พร้อมคณะทางานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อกาหนดแนวทาง
การดาเนินการและเพิม่ ประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมศุลกากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สานักงาน ป.ป.ช. ได้จดั ประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและบูรณาการติดตามการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย โดยมี
การอภิปรายในหัวข้อ “การป้องกัน การติดสินบนในการนาเข้า ส่งออก เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
ของประเทศไทย” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การสัมมนาครั้งนี้
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดี ตัวแทนกรมศุลกากร เข้าร่วม
การอภิปราย โดยนาเสนอข้อมูลภารกิจงานของกรมศุลกากร และ
กล่าวถึงนโยบายของผู้บริหารที่ให้ความสาคัญกับการแก้ไข ปัญหา

การทุจริตของกรมศุลกากร การนามาตรการด้านต่าง ๆ มาใช้ในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต อาทิ การมีคณะกรรมการ
จริยธรรมประจากรมศุลกากร ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
เป็นประธานกรรมการ การมีศูนย์ประมวล ข้อมูลการข่าวทางศุลกากร
(CIC) การนาเทคโนโลยี X-Ray มาช่วยในการตรวจสอบ สินค้า
การบริหารความเสีย่ งผ่านระบบโปรไฟล์ การเชื่อมโยงใบอนุญาตผ่านระบบ
NSW และการมีพันธมิตรศุลกากร เป็นช่องทางการติดต่อระหว่าง
ผู้ประกอบการและกรมศุลกากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
ในการนี้ นายวิสูตร สิงห์สง่า ผู้ อานวยการกลุ่ ม คุ้ ม ครองและ
ส่ งเสริ ม จริ ย ธรรม พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ กคจ. ได้เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้นาความรู้มาปรับใช้ในการ
ทางานด้านการป้องกันการทุจริตของกรมศุลกากรต่อไป
๓. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ สานักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เพื่อผลักดันและบูรณาการติดตามการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Zoom Application) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและบูรณาการ
ติดตามการดาเนินการทีเ่ กี่ยวข้องกับการยกระดับคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (CPI) และเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการตาม
มาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ส่งผลต่อการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ กคจ.
ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้นาความรู้
มาปรับใช้ในการทางานด้านการป้องกันการทุจริต ของกรมศุลกากร
ต่อไป

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน กรมธนารักษ์
□ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (เมษายน 256๔ – กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ผลการดาเนินการ

(บาท)

1. ให้ความรูเ้ กี่ยวกับผลเสียของ เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรม
ส่วนวินัย
ร้อยละของจานวน
การทุจริต
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง กองบริหาร
บุคลากรผู้เข้าร่วม
ทรัพยากรบุคคล โครงการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
ผลเสียของการทุจริต

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และเข้าใจ
ผลเสียของการทุจริต

7,000

ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2564

2. ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดาเนิน เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรม
ส่วนวินัย
ร้อยละของจานวน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง กองบริหาร
บุคลากรผู้เข้าร่วม
พอเพียง
ทรัพยากรบุคคล โครงการได้เข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผู้เข้าร่วมโครงการได้นา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้
ในการดาเนินชีวิต

7,500

ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ
ออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการดาเนินการ

3. โครงการคัดเลือก/ยกย่อง
ข้าราชการ และ/หรือ
ลูกจ้างประจาดีเด่น

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทาง
การเมือง (Political
Culture) มุ่งต้านการทุจริต
ในทุกภาคส่วน

ส่วนวินัย
ความสาเร็จในการ
กองบริหาร
คัดเลือกข้าราชการ
ทรัพยากรบุคคล และ/หรือ
ลูกจ้างประจาดีเด่น
จานวน 2 คน

คัดเลือกข้าราชการและ/
หรือลูกจ้างประจาดีเด่น
จานวน 2 คน

-

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จานวน 2 ราย
ได้แก่ นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ผูต้ รวจราชการกรม และ
นายภูนภ ศิรินภาพันธ์ เจ้าหน้าที่จดั ผลประโยชน์
ชานาญการพิเศษ

4. โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ภาคปฏิบตั ิ/ การปฏิบัติธรรม

เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทาง
การเมือง (Political
Culture) มุ่งต้านการทุจริต
ในทุกภาคส่วน

ส่วนวินัย
จานวนหลักสูตรการ
กองบริหาร
อบรมความรู้
ทรัพยากรบุคคล เกีย่ วกับคุณธรรม
จริยธรรม

มีการจัดอบรมความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม อย่างน้อย 2
หลักสูตรๆ ละ 3 ชั่วโมง

-

ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

5. ให้ความรูเ้ พื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เพื่อให้การทุจริตถูกยับยั้ง
อย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม
กลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ร้อยละของจานวน
บุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั การอบรม
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

6. โครงการ “รู้วินัย ไม่ทาผิด”

เพื่อให้การทุจริตถูกยับยั้ง
อย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม
กลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

7. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64

เพื่อให้การทุจริตถูกยับยั้ง
อย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม
กลไกป้องกันการทุจริตและ
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการดาเนินการ

1,800

ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2564

เผยแพร่บทความจานวน เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์
12 เรื่อง
ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับการ
กระทาความผิดวินัยจาก
บทความที่เผยแพร่ทาง
intranet

-

เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการกระทาความผิด
วินัยใน Intranet ของกองบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมธนารักษ์ จานวน 12 บทความ

จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต เช่น
website กรมธนารักษ์
วารสารกรมธนารักษ์
หนังสือเวียนภายใน
เป็นต้น

-

เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ผ่านทาง Intranet
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมธนารักษ์ และมีหนังสือแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานภายในกรมธนารักษ์ทราบ

สามารถประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันฯ ได้
อย่างน้อย ๒ ช่องทาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
(บาท)

ผลการดาเนินการ

ร้อยละของจานวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
8. โครงการเสริมสร้างความรู้ เพื่อให้การปราบปรามการทุจริต ส่วนวินัย
กองบริหาร
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการไม่กระทา ไม่มีการกระทาผิดวินยั ของ
ด้านวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และการบังคับใช้กฎหมาย
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคล ผิดวินัยของทางราชการ
และพนักงานราชการ
ทางราชการ
และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน

-

ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2564

9. โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม

-

ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2564

เพื่อให้การปราบปรามการทุจริต ส่วนวินัย
และการบังคับใช้กฎหมาย
กองบริหาร
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคล
และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน

ร้อยละของจานวนบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการ
กรมธนารักษ์

เจ้าหน้าที่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๑0. การเสริมสร้างเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้การปราบปรามการทุจริต ส่วนวินัย
และการบังคับใช้กฎหมาย
กองบริหาร
มีความรวดเร็ว เป็นธรรม
ทรัพยากรบุคคล
และได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชน

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ร้อยละของจานว
บุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

บุคลากรผู้เข้าร่วม
โครงการได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ผลการดาเนินการ
ที่ใช้
(บาท)
ดาเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของกรมธนารักษ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1๑. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
TransparencyAssessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions
Index: CPI) ของประเทศไทย
มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมส่วนวินัย
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนนของ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity &
Transparency
Assessment:ITA)

คะแนนของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
(บาท)
-

ผลการดาเนินการ

ได้ผลคะแนน : 86.31
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพากร
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (เมษายน 256๔ – กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1. แต่งตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนกรมสรรพากร
คุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

เพื่อบุคลากรใน
สังกัดมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตาม
ค่านิยมราชการ
กรมสรรพากร
เพื่อให้การบริหาร
องค์กรเป็นไปตาม
หลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาล

-

เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ กรมสรรพากร ใช้ขับเคลื่อน
กรมสรรพากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมสรรพากร
ประสิทธิผล และเพื่อบุคลากรในสังกัด
คุณธรรมให้กับ
มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่
ตามค่านิยมข้าราชการกรมสรรพากร
หน่วยงาน ทัว่
เพื่อให้ก ารบริ ห ารองค์ ก รเป็ น ไป
ประเทศ จานวน
ตามหลักบริหารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
152 หน่วยงาน
หรื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าล อี ก ทั้ ง
เพื่อยกระดับให้กรมสรรพากรเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 – 2564)

รอบ 12 เดือน(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ผลการดาเนินการ

กรมสรรพากร ได้แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกรมสรรพากร
คุณธรรม ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.454/2563 ลงวันที่
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1.1) เสนอแนะนโยบายและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
การดาเนินการกรมสรรพากรคุณธรรม และวางกรอบขั้นตอน
การขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้คน
ในองค์กรมีทัศนคติที่ดี และการประพฤติปฏิบตั ิตนทีส่ ะท้อนถึง
การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดี เป็นองค์กรที่มีคณ
ุ ค่า
และมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดียิ่งขึ้น
(1.2) เสนอกิจกรรมในการขับเคลือ่ นนโยบายกรมสรรพากร
คุณธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริม สนับสนุน
ให้ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร
(1.3) ให้คาแนะนาในการกาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์
การประเมินผลการดาเนินการองค์กรกรมสรรพากรคุณธรรม
(1.4) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกรมสรรพากร
คุณธรรม
(1.5) รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
กรมสรรพากรคุณธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี
ของกรมสรรพากร ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1.6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการ
ในการขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม และได้ดาเนินการ
ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรมแล้ว
จานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อเสนอกิจกรรมในการขับเคลื่อน
นโยบายกรมสรรพากรคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

2. ขับเคลื่อนกรมสรรพากร
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

เสริมสร้างให้
เจ้าหน้าที่มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
ให้เจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพากร
ลดพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ครบ
ตาม HAS และ
แก้ปัญหาที่อยาก
แก้ของหน่วยงาน
และกระทาความดี
ที่อยากทาของ
หน่วยงาน

-

เพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็น กรมสรรพากร จานวนหน่วยงาน
องค์กรคุณธรรม โดยพัฒนาให้บุคลากร
ภายในสังกัด
เก่ง ดี มีความสุข และเสริมสร้าง
กรมสรรพากร
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่
จานวน 152 หน่วย
ภายใต้คณ
ุ ธรรมอัตลักษณ์
ที่มีการดาเนินการ
กรมสรรพากร “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
สร้างองค์กร
มอบใจบริการ”
คุณธรรมมากกว่า
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินการ

เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรทั่วประเทศ ดาเนินกิจกรรม
ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของตนเองตามคุณธรรม
อัตลักษณ์ (HAS-ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564
มีบุคลากรประเมินผลพฤติกรรมดังกล่าวผ่านระบบ
ประเมินผลคุณธรรมอัตลักษณ์ จานวน 20,995 ราย
คิดเป็นร้อยละ 97.99 ของจานวนบุคลากรที่บันทึก
กิจกรรมทั้งหมด 21,425 ราย
ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ยแบ่งเป็น ด้านซื่อสัตย์ HHonesty 4.78 รับผิดชอบ A-Accountability 4.74.
มอบใจบริการ S-Service.Mind 4.78 โดยคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 3 ด้าน คือ 4.77/5.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

3. การประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปราม
การใช้เทคโนโลยีในการ
กระทาความผิด ปี 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

เพื่อให้กรมสรรพากร
สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อให้การทางานของ
เจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีของ
โลกดิจิทลั

-

- เพื่อสร้างความร่วมมือ
กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่กองสืบสวนและคดี
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองตรวจสอบภาษีอากร
กับการปราบปรามการกระทา
กรมสรรพากร และหน่วยงาน
ความผิดและพัฒนาความรู้
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปอท.
ด้านการรวบรวมและ
ปอศ. บก.สสท. ธนาคาร
เก็บรักษาพยานหลักฐานทาง
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
อิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกรรม
ผู้ให้บริการโทรศัพท์
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดจิ ิทัล
กระทรวง ICT
สนง.อัยการสูงสุด DSI
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ผลการดาเนินการ

ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามระยะเวลา
ที่กาหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทาให้ต้องเลื่อนระยะเวลาจัดโครงการออกไป

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางวินัย - ให้เจ้าหน้าที่เรียนรูด้ ้านวินยั อุทธรณ์
และทางละเมิดให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือร้องทุกข์ เรียนรู้ทางละเมิด
การดาเนินการทางวินัยและทางละเมิด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
เป็นธรรมและไปในแนวทางเดียวกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

ทาให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ถึงโทษ
ของการกระทาความผิดวินัย
และความผิดทางละเมิด และ
ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ถึง
กระบวนการรักษาวินัย
ของข้าราชการอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม ตลอดจนส่งผล
ให้ลดปัญหาการทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ

-

กรมสรรพากร - จานวน
เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับ การ
ฝึกอบรมครบ
ตามจานวน
กลุ่มเป้าหมาย

*หมายเหตุ ข้อที่ 2 ขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม จะมีการประเมินของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกสิ้นเดือน
ปัจจุบันข้อมูลจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษายน 64 – กรกฎาคม 64

ผลการดาเนินการ

ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทาให้ต้องเลื่อนระยะเวลาการจัดโครงการ
ออกไป

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

1. โครงการส่งตรงข่าวสารวินยั
คุณธรรม จริยธรรม

สร้างจิตสานึก และปลูกฝัง กองบริหาร
จานวนครั้ง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต ทรัพยากรบุคคล ในการเผยแพร่และ
กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์

บุคลากรมีแนวทาง
การประพฤติปฏิบัติ
และมีความรู้เรื่องวินัย
คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น

2. การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อประเมินผลการบริหาร กองบริหาร
จัดการ การปรับปรุง
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาหน่วยงาน
กรมบัญชีกลาง
ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
ลดโอกาสการเกิดทุจริต
ในหน่วยงานทุกรูปแบบ

มีการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระดับคะแนนตาม
ผลการประเมินฯ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

จานวน
เงิน
ผลการดาเนินการ
สนับสนุน
ที่ใช้
ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนด
โดยได้รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทาเนื้อหาเผยแพร่ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูล
ทางระบบ e-Office และ Intranet
จานวน 12 ครั้ง
-

ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนด
โดยได้รวบรวมข้อมูลนาเข้าสู่ระบบ Integrity
and Transparency Assessment : ITA
ของสานักงานคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
กรมบัญชีกลางได้ระดับคะแนนการประเมินฯ
91.83 คะแนน ผ่านการประเมินระดับ A

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. โครงการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง (Dashboard)

มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณชนให้เกิด
ความโปร่งใสและ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและ
ราคากลาง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงานโครงการ
ไตรมาสที่ 1
- วิเคราะห์ผลกระทบ
ของระบบและกาหนด
แนวทางการนาเข้าข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 2
- ตรวจสอบและคัดกรอง
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ไตรมาสที่ 3
- ทดสอบระบบงาน
ไตรมาสที่ 4
- กาหนดสิทธิการใช้งาน

หน่วยงานภาครัฐผู้ค้า
และผูส้ นใจทั่วไป
สามารถเข้าถึงข้อมูล
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม

จานวนเงิน
สนับสนุน
ผลการดาเนินการ
ที่ใช้
ดาเนินงานโครงการเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลกระทบของระบบงาน
และกาหนดแนวทางการนาเข้าข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้าง
2. ตรวจสอบข้อมูล พร้อมทั้งคัดกรอง
ข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน
3. ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไข้ระบบงาน
พร้อมกาหนดสิทธิการใช้งาน
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาระบบ
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector
Transparency Initiative : CoST)

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เพื่อเพิ่มความโปร่งใส
และลดการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กองความร่วมมือ
และความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินงาน
โครงการ
ไตรมาสที่ 1
- ดาเนินการจัดจ้าง
บริษัทฯ
ไตรมาสที่ 2
- ดาเนินการจัดจ้าง
และออกแบบระบบ
ไตรมาสที่ 3
- ออกแบบระบบ
ไตรมาสที่ 4
- ออกแบบระบบ
และพัฒนาระบบ

ยกระดับความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐและลด
การทุจริตคอร์รัปชั่น

จานวนเงิน
สนับสนุน
ผลการดาเนินการ
ที่ใช้
11,390,400 ดาเนินงานโครงการเป็นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ โดยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทา
ร่างขอบเขตงาน (TOR) เมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้จัดทาร่างขอบเขตงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ที่ ก. 23/2564 เมื่อวันที่
15 มกราคม 2564
3. ดาเนินการจัดจ้างและทาสัญญากับ
บริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร์ จากัด
ตามสัญญาเลขที่ 105/2564 ลงวันที่
18 มีนาคม 2564
4. บริษัทฯ พัฒนาระบบงาน (Prototype)
จานวน 6 ระบบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพสามิต
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ทางกฎหมาย
- เป็นวิทยากรให้ความรู้และ
เผยแพร่ทางวิชาการแก่
ข้าราชการกรมสรรพสามิตหรือ
ส่วนราชการอื่นและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

สานักกฎหมาย
กรมสรรพสามิต
- จานวน 5 ครั้ง
ที่บรรยาย

- เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษี

- มีหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
2. โครงการสรรพสามิตใส
สะอาดร่วมใจทาบุญตักบาตร
- การทาบุญตักบาตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ข้าราชการ
กรมสรรพสามิตหรือ
ส่วนราชการอื่นและ
ภาคประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต

จ
านวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
ตามที่ได้รับ
อนุมัติ

- จานวน 5 ครั้ง

- จานวน 4 กฎ
ระเบียบคาสั่ง
ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข
- เพื่อเป็นการสร้างเสริม
สามัญสานึกให้สร้างความดี

สานักบริหาร
- จานวน 6 ครั้ง
การคลังและรายได้ ทีจ่ ัดกิจกรรม
กรมสรรพสามิต

ผลการดาเนินการ

- จานวน 17 เรื่อง

- เพื่อทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
ใหอยู่คูกับสังคมไทย
เป็นที่ยึดเหนีย่ วจิตใจ
แก่บุคลากรทุกคน

-

- ไตรมาสที่ 2 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
การทาบุญตักบาตร จานวน 2 ครัง้
และในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 - 4
ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-2019)

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. โครงการเสริมสร้างความรู้
และมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต
รวมถึงการดาเนินการจัดส่ง
ข้าราชการ และลูกจ้างของ
กรมสรรพสามิตไปอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
ในเรื่องต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด
และมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

- เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
มาตรฐานการทางาน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต
ให้มีจิตสานึกที่ดีมีความพร้อม
ด้านสมรรถนะในการทางาน
เป็นข้าราชการมืออาชีพ
มีศักยภาพและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่าง
มีมาตรฐานโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กรและสังคมส่วนรวม
มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต

- จัดส่งข้าราชการและลูกจ้าง
ของกรมสรรพสามิตไปอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแลสนับสนุน
ในเรื่องต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด
และมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

สานักบริหาร
- ไม่น้อยกว่า
ทรัพยากรบุคคล 3 โครงการ
กรมสรรพสามิต

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ข้าราชการสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ
มืออาชีพที่สามารถสร้างสมดุล
ทั้งในด้านการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
การดารงตนอย่างมีความสุข
ตามหลักธรรมาภิบาล

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
ตามที่ได้รับอนุมตั ิ

ผลการดาเนินการ
- จานวน 6 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. โครงการปฏิบตั ิธรรม
- เป็นการปลูกจิตสานึกให้กับ
ข้าราชการและลูกจ้าง
ของกรมสรรพสามิต
ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความซื่อสัตย์สุจริต

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากรทางด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมให้แก่ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง
ทุกระดับของกรมสรรพสามิต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กรมสรรพสามิต

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
- อย่างน้อย
จานวน 2 ครั้ง
ทีจ่ ัดกิจกรรม

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางศาสนาสามารถ
นาไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
ได้ด้วยตัวเองและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุขมีจิตสานึกพร้อมที่จะ
พัฒนามาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณของบุคลากรและ
สร้างแบบอย่างที่ดีในองค์กร

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
ตามที่ได้รับ
อนุมัติ

ผลการดาเนินการ
- ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid - 2019)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

5. โครงการสรรพสามิตใสสะอาดจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
- เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สานักบริหารการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คลังและรายได้
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหา กรมสรรพสามิต
การทุจริตคอร์รัปชั่น
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีมาตรฐานเดียวกัน

6. โครงการสรรพสามิตสัญจร
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร
เกีย่ วกับกรมสรรพสามิต
- กาหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
สัญจร
- จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์สญ
ั จรเพื่อขออนุมัติ
โครงการ
- จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์
- จัดเตรียมข้อมูลและตัวอย่างสินค้าหลบเลี่ยงภาษี
สรรพสามิต
- ประสานงานเพื่อขอเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมร่วมกับสานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่
เพื่อเตรียมการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์ตามเวลา และสถานที่
ที่กาหนด
- ประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลังเสร็จการปฏิบัติงาน
- รายงานการสรุปผลการประชาสัมพันธ์สัญจร
มายังกรมสรรพสามิต

สานักงาน
เลขานุการกรม
กรมสรรพสามิต

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

- ทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง
มีความโปร่งใส
- จานวน 8 รายการ สามารถตรวจสอบได้
- จานวน 16 ครั้ง
ที่การเผยแพร่
- จานวน 4 ครั้ง

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ผลการดาเนินการ

ตามที่ได้รับ
อนุมัติ

- ประชาชนในส่วนภูมิภาค ตามที่ได้รับ
มีความรู้ความเข้าใจ
อนุมัติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบของ
กรมสรรพสามิต

- จานวน 35 รายการ
- จานวน 35 ครั้ง

- จานวน 4 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการศูนย์บริการ
ประชาชนของกรมสรรพสามิต
(ศูนย์ร้องเรียน)
การตอบสนองข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง 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
- โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
สรรพสามิตพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวน
สานักงาน
การจัดการข้อร้องเรียนได้มี
เลขานุการกรม
การปฏิบัตติ ามขั้นตอน
กรมสรรพสามิต
ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยมีกระบวนการ
และวิธีการดาเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อใช้ประกอบการประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

- ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 - เพื่อให้มั่นใจว่า
ของเรื่องร้องเรียน
ได้มีการปฏิบตั ิตาม
ที่ได้รับการตอบสนอง ข้อกาหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
และมีประสิทธิภาพ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ
- ร้อยละ 86.41 ของ
เรื่องร้องเรียนทีไ่ ด้รบั การตอบสนอง

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

□ รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน(เมษายน 2564 – กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สคร.

เพื่อให้บุคลากร สคร. มีความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและ
มีคุณธรรมจริยธรรม

2. มาตรการป้องกัน
การทุจริตตามเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เพื่อให้ สคร. มีระบบ เครื่องมือ กลไก
ด้านการต่อต้านการทุจริตและ
สนับสนุนจริยธรรมตามแนวทาง
การประเมินของสานักงาน ป.ป.ช.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

มีการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย ๒ ครั้ง

บุคลากร สคร.
ตระหนัก
ที่จะปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม

สคร. มีระบบ เครื่องมือ
กลไก ต่อต้านการทุจริต
และสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน

บุคลากร สคร.
มีแนวทางปฏิบัติงาน
อย่างปราศจาก
การทุจริต
และมีจริยธรรม

สคร.
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม
สคร.

-

ผลการดาเนินการ

ไม่ได้ดาเนินการต่อเนื่องจากบุคลากรมีการ
work from home

ดาเนินการจัดทามาตรการแล้วเสร็จ
-

–
–

-

1

-

91

9
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(COVID - 19

COVID – 19

Integrity &
Transparency Assessment :
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“

”
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”
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“
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-
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-
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9

-
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
□ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
 รอบ 12 เดือน (เมษายน 256๔ – กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1.-การเผยแพร่ความรู้
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้แก่บุคลากรของ สศค.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

ความสาเร็จ
ในการเผยแพร่ความรู้
การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ

- การเผยแพร่ความรู้การแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้แก่บุคลากรของ สศค. ผ่านทาง FPO Mail
- บุคลากร สศค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา/อบรม
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดังนี้
1) งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน่ สากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันและ
บูรณาการติดตามการยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

2. การเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (การประเมินฯ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

ความสาเร็จ
ในการเข้ารับ
การประเมินฯ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ

สศค. ได้เข้ารับการประเมินฯ และได้รับผลคะแนน
การประเมินภาพรวมอยู่ที่ 95.25 (จากคะแนนเต็ม
100) และมีระดับผลการประเมิน AA

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. การติดตามนโยบายรัฐบาล
โดยใช้กลไกการตรวจราชการ

เพื่อใช้กลไกการตรวจราชการ
ในการติดตามผลการดาเนินงาน
ในความรับผิดชอบของ สศค.
ตามนโยบายรัฐบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
-

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
ความสาเร็จในการติดตาม
นโยบายรัฐบาลโดยใช้
กลไกการตรวจราชการ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ
การจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดาเนิน
มาตรการ แผนงาน และโครงการ
ตามคาสั่งแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน ของ สศค.
ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

4. การดาเนินการตามกฎบัตร
ป้องปรามการใช้ประโยชน์
ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวมของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556
และระเบียบว่าด้วยการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของข้าราชการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายของ
ข้าราชการ สศค.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

ความสาเร็จในการรายงาน
ผลการดาเนินการตามกฎบัตร
ป้องปรามการใช้ประโยชน์ส่วน
ตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวมของสานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556
และระเบียบว่าด้วยการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของข้าราชการ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2556

จานวน
เงิน
สนับสนุน
ฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ

การนาเสนอรายงานผลการดาเนินการ
ตามกฎบัตรป้องปรามการใช้ประโยชน์ส่วนตน
ที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2556
และระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์
ของข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2556 ต่อผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม

5. การจัดการข้อร้องเรียน
ของ สศค.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ความสาเร็จในการจัดทารายงาน
การดาเนินการตามระบบจัดการ
ข้อร้องเรียนต่อผูบ้ ริหารทุกเดือน

-

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ

การดาเนินการตามระบบการจัดการข้อร้องเรียน
ต่อผู้บริหารทุกเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม

6. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เพื่อสร้างการรับรู้และ
กระตุ้นให้กับบุคลากร
ของ สศค. มีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การคลัง

เป้าหมาย
ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

ความสาเร็จในการจัดทา/
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อต่อต้านการทุจริต

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ

การดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านการทุจริต
โดยเผยแพร่ผ่านทาง FPO Mail และจอประชาสัมพันธ์ สศค.
อย่างสม่าเสมอ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
รอบ 12 เดือน (เมษายน 256๔ – กันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิง
ปริมาณ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. โครงการคัดเลือกและ
มอบโล่ “ผู้ประพฤติปฏิบัตติ น
ชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต”
กระทรวงการคลัง

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใน
สังกัดกระทรวงการคลังมีความตั้งมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ในสังกัดกระทรวงการคลังมีความยืนหยัด
ต่อสู้ ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ในสังกัดกระทรวงการคลัง
มีความพากเพียร มุ่งมั่นให้เกิด
ความซื่อสัตย์สุจริต

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
สานักงานปลัด
กระทรวงการ
คลัง

ระดับความสาเร็จ
โครงการคัดเลือกและ
มอบโล่
“ผู้ประพฤติปฏิบัตติ น
ชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต”
กระทรวงการคลัง

2.การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้กบั
การป้องกันและต่อต้านการ
บุคลากรของ สป.กค. มีความรู้และส่วน
ทุจริต
ร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
สานักงานปลัด
กระทรวงการ
คลัง

จัดทา/เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์
เพื่อต่อต้านการทุจริต

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ผลการดาเนินการ

46,300 ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
1. โดยมีการจัดทาแนวทางการคัดเลือก“ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
บาท
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”กระทรวงการคลัง และจัดประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผูป้ ระพฤติปฏิบัตติ นชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต สร.กค. และสป.กค. ครั้งที่ 1/2564
2. จัดโครงการมอบโล่ฯ ในวันสถาปนากระทรวงการคลัง
วันที่ 9 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 1)
3. จัดทาโปสเตอร์ผู้ประพฤติปฏิบตั ิตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 2564 (เอกสารแนบ 2)

-

ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
1. โดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไชต์ ศปท.และ
ทางเอกสารภายในองกรค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การป้องกันการทุจริต (เอกสารแนบ 3)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

3. การรับข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และมติ
ศูนย์ปฏิบัติการ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ ต่อต้านการทุจริต
เกี่ยวกับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนกรณี
สานักงานปลัด
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริต รวมทั้ง กระทรวงการคลัง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชาชน
ร้องเรียน
2. วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
ที่รับจากประชาชน
3. ให้คาปรึกษา แนะนา แก่ผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับการดาเนินการรับเรื่องกล่าวหา
ร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทาการทุจริต

ผลลัพธ์
เชิง
ปริมาณ

จานวน
เงิน
สนับสนุน
ผลการดาเนินการ
ผลลัพธ์
ฯ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช้
เพื่อต้องการทราบ
ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ว่าหน่วยงานใน
มีการจัดส่งข้อมูลการร้องเรียนให้ สานักงาน ป.ป.ท.
สังกัดของ
เป็นประจาทุกเดือนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้ถูกร้องเรียน
กระทรวงการคลัง เป็นผูร้ ับผิดชอบหลักในการรับแจ้ง
ปล่อยปละละเลย
เรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ
หรือได้ดาเนินการ
ผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
ตามที่ได้รับ
1. ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต
มอบหมายหรือไม่
กระทรวงการคลัง
2. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
3. ทางอีเมล์ acoc.mof@gmail.com
ทางเว็บไซต์ www.mof.go.th หัวข้อการร้องเรียนการทุจริต
โทรศัพท์ 02 126 5800 ต่อ 2627, 2567, 2632
2559 (เอกสารแนบ 4)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เป้าหมาย
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์
เชิง
ปริมาณ

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. การประเมินความเสี่ยงและ
การบริหารความเสี่ยงด้าน
การทุจริตของกระทรวงการคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพื่อเตรียมการป้องกันล่วงหน้า
สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ในองค์กร
2.เพื่อให้องค์กรมีระบบหรือ
แนวทางในบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต
1.เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
2.เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ
แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

ระดับความสาเร็จ
ของการบริหาร
ความเสี่ยง
ด้านการทุจริตของ
กระทรวงการคลัง

-

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

-

6. การสารวจความพึงพอใจและ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ กระบวนการทางานในการป้องกัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงาน และปราบปรามการทุจริต
ปลัดกระทรวงการคลังและ
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

คะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
กระบวนการ
ทางานเพื่อป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

5.การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment:ITA)

1 ครั้ง
ต่อปี

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-

ผลการดาเนินการ

ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
จัดทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน
นาเรียนผู้บริหาร และนาส่งสานักงาน ป.ป.ท. แล้ว

ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ได้แก่
1. EBIT เป็นการประเมินจากระบบการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
2. IIT เป็นการสารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูล
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
3. EIT เป็นการสารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูล
จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
มีการจัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียของ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังและสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม
7. กิจกรรมปลูก
จิตสานึกรักความสุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. เพื่อปลูกสร้างจิตสานึกและ
กลุ่มสนับสนุน ร้อยละของบุคลากรมี
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วิชาการ
ความรู้ ความเข้าใจ
รักความสุจริตให้แก่บคุ ลากรในองค์กร
สานักงาน
เกี่ยวกับคุณธรรม
2. เพื่อสร้างทัศนคติและส่งเสริม
รัฐมนตรี
จริยธรรม และ
พฤติกรรมประพฤติดี ประพฤติชอบ กระทรวงการคลัง การปฏิบัตติ นตาม
ให้กับบุคลากรในองค์กร
หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกีย่ วกับ
ของการบริหาร
คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมี การปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ
ที่ใช้

ผลการดาเนินการ
ดาเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
1. มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2564
2. ตั้งคณะทางาน แต่งตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบการดาเนิน
กิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
3. คณะทางานเตรียมงาน
- มีการกาหนดรายละเอียดด้านเนื้อหา และรูปแบบของกิจกรรม
- ศึกษาค้นคว้ารวบรวมแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลบรรจุลงในสื่อประชาสัมพันธ์
- มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะทางาน
4. ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ 1
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร.กค. และสป.กค. ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4

