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

1. แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน
กรมสรรพากรคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
ของกรมสรรพากร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อ
บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ตามค่านิยม
ข้าราชการกรมสรรพากร เพื่อให้การ
บริหารองค์กรเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิ
บาล อีกทั้ง เพื่อยกระดับให้
กรมสรรพากรเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2559 – 2564)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสรรพากร

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

ใช้ขับเคลื่อน
กรมสรรพากร
คุณธรรมให้กับ
เจ้าหน้าที่
หน่วยงานทัว่
ประเทศ จานวน
152 หน่วยงาน

เพื่อบุคลากรใน
สังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามค่า
นิยมาราชการ
กรมสรรพากร
เพื่อให้การบริหาร
องค์กรเป็นไปตาม
หลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาล

-

ผลการดาเนินการ

กรมสรรพากร ได้แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม
ตามคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.454/2563 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 โดยมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1.1) เสนอแนะนโยบายและแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมการดาเนินการ
กรมสรรพากรคุณธรรม และวางกรอบขัน้ ตอนการขับเคลื่อน
กรมสรรพากรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติที่ดี และ
การประพฤติปฏิบัติตนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่ดี เป็นองค์กรที่มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดยี ิ่งขึ้น
(1.2) เสนอกิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายกรมสรรพากรคุณธรรม
ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม
และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร
(1.3) ให้คาแนะนาในการกาหนดตัวชีว้ ดั และเกณฑ์การประเมินผล
การดาเนินการองค์กรกรมสรรพากรคุณธรรม
(1.4) ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม
(1.5) รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับกรมสรรพากร
คุณธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสรรพากร ตลอดจนสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(1.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับการดาเนินการในการ
ขับเคลื่อนกรมสรรพากรคุณธรรม
และได้ ด าเนิ น การประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นกรมสรรพากร
คุณธรรมแล้ว จานวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และ
วันที่ 22 มีนาคม 2564เพื่อเสนอกิจกรรมในการขั บเคลื่อนนโยบาย
กรมสรรพากรคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

-2ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

2. ขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม โดยพัฒนาให้บุคลากร
เก่ง ดี มีความสุข และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่
ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์
กรมสรรพากร “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
มอบใจบริการ”

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสรรพากร

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

จานวนหน่วยงาน
ภายในสังกัด
กรมสรรพากร
จานวน 152
หน่วย ที่มีการ
ดาเนินการสร้าง
องค์กรคุณธรรม
มากกว่าร้อยละ
80

เสริมสร้างให้
เจ้าหน้าที่มี
คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และให้
เจ้าหน้าที่ของ
กรมสรรพากรลด
พฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ครบตาม
HAS และแก้ปญ
ั หา
ที่อยากแก้ของ
หน่วยงาน และ
กระทาความดีที่
อยากทาของ
หน่วยงาน

-

ผลการดาเนินการ

เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรทั่วประเทศ ดาเนินกิจกรรมลด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์
(HAS-ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 มีบุคลากรประเมินผล
พฤติกรรมดังกล่าวผ่านระบบประเมินผลคุณธรรมอัตลักษณ์
จานวน 17,979 ราย
คิดเป็นร้อยละ 83.53 ของจานวนบุคลากร ที่บันทึก
กิจกรรมทั้งหมด 21,525 ราย ทั้งนี้ คะแนนเฉลี่ย
แบ่งเป็นด้านซื่อสัตย์ H-Honesty 4.60 รับผิดชอบ
A-Accountability 4.57.มอบใจบริการ S-Service.Mind
4.62 โดยคะแนนเฉลีย่ ทั้ง 3 ด้าน คือ 4.60/5.00

-3ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

3. การประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการใช้เทคโนโลยีใน
การกระทาความผิด ปี 2564

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการ
ปราบปรามการกระทาความผิด
และพัฒนาความรู้ด้านการรวบรวม
และเก็บรักษาพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกรรม
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสรรพากร

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เจ้าหน้าที่กอง
สืบสวนและคดี
กองตรวจสอบ
ภาษีอากร
กรมสรรพากร
และหน่วยงาน
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ปอท.
ปอศ. บก.สสท.
ธนาคาร ผู้
ให้บริการ
อินเตอร์เน็ท ผู้
ให้บริการ
โทรศัพท์
กระทรวง ICT
สนง.อัยการ
สูงสุด DSI
สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์

เพื่อให้
กรมสรรพากร
สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อให้การ
ทางานของ
เจ้าหน้าที่ได้
รวดเร็วและทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของ
โลกดิจิทัล

จานวนเงินสนับสนุนฯ
ที่ใช้
-

ผลการดาเนินการ

ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามระยะเวลาที่กาหนดเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ทาให้ต้องเลื่อนระยะเวลาจัดโครงการ
ออกไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

4. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางวินัย และทาง
ละเมิดให้แก่เจ้าหน้าที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ให้เจ้าหน้าที่เรียนรูด้ ้านวินัย
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เรียนรู้ทาง
ละเมิด การดาเนินการทางวินัยและ
ทางละเมิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง เป็นธรรมและไปในแนวทาง
เดียวกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมสรรพากร

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จานวนเงิน
สนับสนุนฯ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ที่ใช้

- จานวน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การฝึกอบรมครบ
ตามจานวน
กลุ่มเป้าหมาย

ทาให้เจ้าหน้าที่
ได้รับรู้ถึงโทษของ
การกระทา
ความผิดวินัยและ
ความผิดทางละเมิด
และให้เจ้าหน้าที่
ได้เรียนรู้ถึง
กระบวนรักษาวินยั
ของข้าราชการ
อย่างถูกต้องเป็น
ธรรม ตลอดจน
ส่งผลให้ลดปัญหา
การทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ

-

ผลการดาเนินการ

ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามระยะเวลาที่กาหนดเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) ทาให้ตอ้ งเลื่อนระยะเวลาจัด โครงการออกไป

