
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีและสรรพสามิตพื้นท่ี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
------------------------------------- 

ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และสรรพสามิตพ้ืนที่ ดังนี้ 

 
ข้อ ๑. หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน   

๑.๑ มิติการประเมินผลและน้ าหนักของแต่ละมิติที่ใช้ประเมินผล 
๑.๑.๑ มิตดิ้านประสิทธิผล (น้ าหนักร้อยละ ๔๐) 
๑.๑.๒ มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐) 
๑.๑.๓ มิตดิ้านประสิทธิภาพ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐) 
๑.๑.๔ มิตด้ิานการพัฒนาองค์กร (น้ าหนักร้อยละ ๒๐) 

 
๑.๑.๑ มิตด้ิานประสิทธิผล (น้ าหนักร้อยละ ๔๐)          

สรรพสามิตพ้ืนที ่

๖ เดือน
แรก 

๖ เดือน
หลัง 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

๑๒ 
เดือน 

น้ าหนัก 
๔๐ 

น้ าหนัก 
๔๐ 

น้ าหนัก 
๔๐ 

๑. การจัดเก็บภาษี 
ตัวชี้วัด: จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บได้ 

๒. การป้องกันและปราบปราม 
ตัวชี้วัด: จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 
ตัวชี้วัด: จ านวนคดี 
ตัวชี้วัด: จ านวนคดีคุณภาพ 

๓. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ตัวชี้วัด: จ านวนรายของการออกตรวจปฏิบัติการ/
ตรวจก ากับที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕9 
ตัวชี้วัด: จ านวนรายของผู้ประกอบการรายใหม่ทีม่า
จดทะเบียนภาษสีรรพสามติ (ยกเว้นเครื่องขาย
เครื่องดืม่) หรือขออนญุาตท าสุรา หรือผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมยาสบู  

๔. การด าเนินงานตามภารกิจ/นโยบายรฐับาลและ
ภารกจิเร่งด่วนที่กรมก าหนด 
ตัวชี้วัด: ร้อยละ/ระดับ/ความส าเรจ็/ครั้ง/รายงาน/
หน่วยนบัอื่นๆ ของความถูกต้อง/กิจกรรมตามภารกจิ 
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๑. การจัดเก็บภาษ ี
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนเงินภาษี 
ที่เพ่ิมขึ้นจากเป้าหมาย 

๒. การป้องกันและปราบปราม 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนค่าปรบัเปรียบเทียบคดี
ที่เพ่ิมขึ้นจากเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนคดีที่เพิ่มขึ้น 
จากเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของปริมาณของกลาง 
ของคดีคุณภาพที่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณ 
ของกลางท่ีก าหนดไว้ในนิยาม 
๓. แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความถูกต้อง/ความส าเรจ็ของการ
ออกตรวจปฏิบัติการ/ตรวจก ากบัที่เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕9 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความถูกต้อง/ความส าเรจ็ของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบยีน  

๔. การด าเนินงานตามภารกิจ/นโยบายรฐับาลและ
ภารกจิเร่งด่วนที่กรมก าหนด 
ตัวชี้วัด: ร้อยละ/ระดับ/ความส าเรจ็/ครั้ง/รายงาน/
หน่วยนบัอื่นๆ ของความถูกต้อง/กิจกรรมตามภารกจิ 

10 
 
 

10 
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เลือกประเมิน
เพียง 1 ตัวชีว้ัด 

เลือก
ประเมนิ
เพียง 1 
ตัวชี้วัด 
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การจัดเก็บภาษี 
ตัวชี้วัด: จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บได้  
เกณฑ์การให้คะแนน  

                      ตวัชี้วัด ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓       ๔       ๕ 

แผนการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 
๑. กรณีผลการจัดเก็บภาษีรวมของพ้ืนที่มากกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒ 
ตัวชี้วัด: 
- จ านวนภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้ 
๒.กรณีผลการจัดเก็บภาษีรวมของพ้ืนที่ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๒ 
ตัวชี้วัด:   
- จ านวนภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้(สินค้าและบริการนอกกลุ่มCluster) 
- จ านวนภาษีสรรพสามิตกลุ่มสินค้า Cluster 

๑. จ านวนรายได้ภาษีน้ ามัน ทั้งประเทศ 
๒. จ านวนรายได้ภาษีเบียร์ ทั้งประเทศ 
๓. จ านวนรายได้ภาษีสุรา ทั้งประเทศ 
๔. จ านวนรายได้ภาษีรถยนต์ ทั้งประเทศ 
๕. จ านวนรายได้ภาษีเครื่องดื่ม ทั้งประเทศ 
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หมายเหตุ   
X  คือ เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต (ไม่รวมค่าปรับเปรียบเทียบคดี และรายได้เงินคืนจากภาษีรถยนต์คันแรก) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
Y  คือ เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้านอกกลุ่ม Cluster (ไม่รวมค่าปรับเปรียบเทียบคดี และรายได้เงินคืน

จากภาษีรถยนต์คันแรก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
Z๑ –Z๕ คือ เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิตของสินค้ากลุ่ม Cluster  
การประเมินผลจะใช้ผลการด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60 (รอบ ๖ เดือนแรก) และ 

เมษายน ๒๕60 – กันยายน ๒๕60 (รอบ ๖ เดือนหลัง) 

แนวทางการประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะพิจารณาดังนี้ 
๑) การประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะเปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของหน่วยงานกับ

เป้าหมายรายได้ภาษี (ผลการจัดเก็บภาษีรวม) 
๒) การประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะเปรียบเทียบผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของหน่วยงานกับ

เป้าหมายรายได้ภาษีโดยก าหนดสินค้าและบริการออกเป็น ๒ กลุ่ม 
  ๒.๑) กลุ่มสินค้า cluster ได้แก่สินค้า น้ ามัน สุราโรงใหญ่ไม่รวมสุราชุมชน เบียร์โรงใหญ่ รถยนต์ และ
เครื่องดื่มโรงใหญ่ ประเมินผลจากผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทั้งประเทศ  น้ าหนักร้อยละ ๕  

๒.๒) สินค้าและบริการอ่ืนๆ นอกกลุ่มสินค้า cluster ประเมินผลจากผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่น้ าหนักร้อยละ ๕ 

๓) ในการประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง ให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนหลังก่อน ถ้าไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายให้ใช้ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน และให้เลือกผลคะแนนการประเมินสูงกว่า  

หมายเหตุ 
ให้เลือกผลการประเมินจากข้อ ๑) หรือ ๒) ที่มีผลคะแนนการประเมินสูงกว่า 
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ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒     ๓    ๔    ๕ 
ร้อยละของจ านวนเงินภาษีที่เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย   -๒%   -๑%    ๐  +๑%  +๒% 

แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนเงินภาษีที่เพ่ิมขึ้นจากเป้าหมาย จะมีแนวทางการประเมิน
เช่นเดียวกับตัวชี้วัด จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
 
การป้องกันและปราบปราม 
ตัวชี้วัด: จ านวนคด,ี จ านวนคดีคุณภาพ และจ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- จ านวนคดี (คดี)  
- จ านวนคดีคุณภาพ (คดี)  
- จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี (ล้านบาท) 

 A-๑๐% 

 - 
 C-๑๐% 

A-๕% 
  - 

 C-๕% 

       A 
       - 
       C 

 A+๕% 
- 

 C+๕% 

A+๑๐% 
 B 

C+๑๐% 

หมายเหตุ   
๑. A คือ เป้าหมายจ านวนคดี ทีก่ าหนดโดยส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
๒. B คือ จ านวนคดีคุณภาพ (ไม่จ ากัดจ านวนคดี) เมื่อรายงานผลให้ระบุการด าเนินงานและจ านวนคดีแยกแต่ละสินค้า

และปริมาณของกลางลงในช่องหมายเหตุ  
๓. C คือ เป้าหมายค่าปรับเปรียบเทียบคดี ที่ก าหนดโดยส านักแผนภาษี 
๔. การประเมินผลจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60 (รอบ ๖ เดือนแรก) และ  

เมษายน ๒๕60 – กันยายน ๒๕60 (รอบ ๖ เดือนหลัง) 

นิยาม   
คดีคุณภาพ หมายถึง   
๑. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ (น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน) ของกลาง ๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 
๒. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ของกลาง ๕๐๐ ซอง หรือ ๕๐ Cotton ขึ้นไป หรือปริมาณยาเส้น ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 
๓. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ของกลาง ๕๐๐ ลิตรขึ้นไปกรณีสุราผลิตในประเทศ  หรือ       

ของกลาง ๒๐๐ ลิตรขึ้นไปกรณีสุราต่างประเทศ 
๔. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ของกลางตั้งแต่ ๕๐๐ ส ารับขึ้นไป 
๕. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ (รถยนต์) ของกลาง ๑ คันขึ้นไป หรือจ านวนค่าปรับ

เปรียบเทียบคด ี(เงินส่งคลัง) ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป/ครั้ง 
๖. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ (รถจักรยานยนต์) ของกลาง ๒ คันขึ้นไป หรือจ านวนค่าปรับ

เปรียบเทียบคดี (เงินส่งคลัง) ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป/ครั้ง 
๗. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ (แบตเตอรี่) จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี (เงินส่งคลัง) 

๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป/ครั้ง 
๘. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ (น้ าหอม) จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี (เงินส่งคลัง) 

๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป/ครั้ง 
9. คดีความผิดตาม พ.ร.บ. ภาษีฯ พ.ศ. ๒๕๒๗ ของกลางยกเว้น น้ ามัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ 

น้ าหอม จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี (เงินส่งคลัง) ๑๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป/ครั้ง 

เลือกประเมิน
เพียง 1 ตัวชีว้ัด 
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แนวทางการประเมินผล 
๑. แนวทางการประเมินผลการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ให้ประเมินผลการ

ด าเนินงานจากจ านวนคดี หรือคดีคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลการด าเนินการสูงสุด  
๒. จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดีท่ีหักเงินสินบนรางวัล ให้ถือตามเงินน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีส่งฟ้อง

ศาลให้ถือตามเงินจ านวนที่จ าเลยช าระต่อศาล (โดยหักเงินสินบนรางวัล)เป็นเงินน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
๓. ในการประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง ให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนหลังก่อน ถ้าไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายให้ใช้ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน และให้เลือกที่มีผลคะแนนการประเมินสูงกว่า    
(ยกเว้นจ านวนคดีคุณภาพ)     
 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนคดี, ร้อยละของจ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี และร้อยละปริมาณของกลางคดีคุณภาพที่
เพ่ิมข้ึนจากปริมาณของกลางที่ก าหนดไว้ในนิยาม 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

- ร้อยละของจ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี ที่เพ่ิมขึ้นจาก
เป้าหมาย  
- ร้อยละของจ านวนคดีที่เพ่ิมขึ้นจากเป้าหมาย หรือ 
- ร้อยละปริมาณของกลางคดีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึนจากปริมาณของ
กลางที่ก าหนดไว้ในนิยาม 

-๑๐% 
 
-๑๐% 
-๑๐% 

- ๕% 
 

- ๕% 
- ๕% 

๐ 
 

๐ 
๐ 

+๕% 
 
+๕% 
+๕% 

+๑๐% 
 
+๑๐% 
+๑๐% 

 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
ตัวชี้วัด: จ านวนรายของการออกตรวจปฏิบัติการ/ตรวจก ากับทีเ่พ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕9 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จ านวนรายของการออกตรวจปฏิบัติการ/ตรวจก ากับที่เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕9 

X+A% X+B%  X+C% X+D% X+E% 

หมายเหตุ  
X คือ จ านวนรายของผลการออกตรวจปฏิบัติการ/ตรวจก ากับในปีงบประมาณ ๒๕๕9 โดยที่ค่า A = -๑๐  B = -๕       

C = ๐  D = ๕  และ E = ๑๐ (ทั้งนี้หากมีการด าเนินงานตรวจปฏิบัติการ/ตรวจก ากับผู้ประกอบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ครบทุก
ราย  A = -๑๐  B = -๗.๕  C = -๕  D = -๒.๕  และ E = ๐) 

แนวทางการประเมินผล 
ในการประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง ให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนหลังก่อน ถ้าไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายให้ใช้ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือน และให้เลือกผลคะแนนการประเมินสูงกว่า 
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ตัวชี้วัด: จ านวนรายของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต (ยกเวน้เครื่องขายเครื่องดื่ม) หรือขออนุญาต
ท าสุรา หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จ านวนรายของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต
(ยกเว้นเครื่องขายเครื่องดื่ม) หรอืขออนุญาตท าสุรา หรือผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาสูบ  

- - - - ๑ 

เงื่อนไข  
หากหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดได้เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีผู้ประกอบการรายใหม่ ให้แสดง

หลักฐาน วิธีการด าเนินงาน หรืออ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นความพยายามในการด าเนินการ และเอกสารรายงานให้ส านักงาน
สรรพสามิตภาคทราบเป็นระยะๆ และสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการได้ 
 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความถูกต้อง/ความส าเร็จของการออกตรวจปฏิบัติการ/ตรวจก ากับที่เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕59 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ร้อยละความถูกต้อง/ความส าเรจ็ของการออกตรวจปฏิบัติการ/ 
ตรวจก ากับที่เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๕9 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความถูกต้อง/ความส าเร็จของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบียน  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละความถูกต้อง/ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาจดทะเบียน   ๖๐   ๗๐   ๘๐   ๙๐  ๑๐๐ 

 
การด าเนินการตามภารกิจ/นโยบายรัฐบาลและภารกิจเร่งด่วนที่กรมก าหนด (อาทิเช่น การด าเนินการขออนุมัติคืน ยกเว้น 
ลดหย่อนภาษี การประเมินภาษี แผนออกตรวจปฏิบัติการ การจัดท าส านวนคดีพิสูจน์ของกลาง การด าเนินการอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ หรือภารกิจที่กรม/รัฐบาลมอบหมายให้ด าเนินการ) 
ตัวชี้วัด: ร้อยละ/ระดับ/ความส าเร็จ/ครั้ง/รายงาน/หนว่ยนับอ่ืนๆ ของความถูกต้อง/กิจกรรมตามภารกิจ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔   ๕ 
ร้อยละ/ระดับ/ความส าเร็จ/ครัง้/รายงาน/หน่วยนับอ่ืนๆ ของความถูกต้อง/
กิจกรรมตามภารกิจ 

X-a X-b X-c X-d X 

หมายเหตุ  
X คือ เป้าหมายร้อยละ/ระดับ/ความส าเร็จ/ครั้ง/รายงาน/หน่วยนับอ่ืนๆ ของความถูกต้อง/กิจกรรมตามภารกิจ 
a b c d  คือ จ านวนร้อยละ/ระดับ/ความส าเร็จ/ครั้ง/รายงาน/หน่วยนับอ่ืนๆ ของความถูกต้อง/กิจกรรมตามภารกิจ

ที่ลดลง 
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ตัวชี้วัด: ร้อยละ/ระดับ/ความส าเร็จ/ครั้ง/รายงาน/หนว่ยนับอ่ืนๆ ของความถูกต้อง/กิจกรรมตามภารกิจ  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔   ๕ 
ร้อยละ/ระดับ/ความส าเร็จ/ครัง้/รายงาน/หน่วยนับอ่ืนๆ ของความถูกต้อง/
กิจกรรมตามภารกิจ 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

แนวทางการประเมินผล 
ในการประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง ให้พิจารณาจากผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนหลังก่อน ถ้าไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายให้ใช้ผลการด าเนินงานรอบ ๑๒ เดือนแรก และให้เลือกท่ีมีผลคะแนนสูงกว่า  
 
๑.๑.๒ มิตดิ้านคุณภาพการให้บริการ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐)  

สรรพสามิตพ้ืนที ่

๖ เดือน
แรก 

๖ เดือน
หลัง 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

๑๒ 
เดือน 

น้ าหนัก 
๒๐ 

น้ าหนัก 
๒๐ 

น้ าหนัก 
๒๐ 

๑. การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลส ารวจความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 
2. การพัฒนามาตรฐานการใหบ้รกิารของกรม
สรรพสามิต 
ตัวชี้วัด: ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการพัฒนา
มาตรฐานการให้บรกิารของกรมฯ (ประเมนิผล ๖ เดือน
แรก) 
ตัวชี้วัด: ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนในหน่วยงานระดับ 
พื้นที่/พื้นทีส่าขา ในการด าเนนิการตามมาตรฐานการ 
ให้บริการของกรมฯ (ประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง) 

  ๑๐ 
(๕) 
 
(๕) 
 

๑๐ 
 

   ๑๐ 
(๕) 
 

   (๕) 
 
๑๐ 

๑. การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลส ารวจความไม่พึงพอใจ
ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
2. การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (เลือกด าเนินการ  ๒  เรื่อง) 
-  การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด:ระดับความส าเรจ็การเปดิโอกาสให้
ผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้สว่นเสยีเข้ามามีสว่น
ร่วมในการปฏิบตัิงานของหนว่ยงาน  
- CRM กิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพันธ์และ
ความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน 
ตัวชี้วัด:ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนCRM  
- CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตัวชี้วัด:ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนCSR 
- การจัดการผลกระทบทางลบ 
ตัวชี้วัด:ร้อยละความส าเร็จของการจัดการ
ผลกระทบทางลบ 

๑๐ 
(๕) 
 
(๕) 
 

๑๐ 
 

(๕) 
 
 
 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
 

(๕) 
 

 
(๕) 
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การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 

การส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ หมายถึง การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ           
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยรับฟัง เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง เพ่ือรวบรวม/บูรณาการข้อมูล
ต่างๆมาใช้สร้างความประทับใจเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีหรือได้รับการกล่าวถึงในทางที่ดี รวมทั้งน ามาใช้ปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น 

นิยาม 
ผู้รับบริการ คือ ผู้ที่มารับบริการจากกรมสรรพสามิตโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการด าเนิน  

การของกรม เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน 
 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ    65   70   75   80   85 

ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   65   70   75   80   85 
 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของผลส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละของผลส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ    35   30   25   20   15 
ร้อยละของผลส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   35   30   25   20   15 

หมายเหตุ 
แบบส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่จะน ามาใช้ส ารวจจัดท าโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และให้มี

การรายงานผลคะแนนตามแนวทางท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารก าหนด ในการประเมินผลตามตัวชี้วัดฯ จะใช้ผลส ารวจ
เฉลี่ยของแต่ละรอบการประเมินผล ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60 ) และ ๖ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕60 
– กันยายน ๒๕60)  

แนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

๑. เอกสารแสดงวิธีการ/เครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒. เอกสารการวิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือนแรก) ที่แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจแสดงเป็นตัวเลข กราฟหรือค าอธิบาย
ประกอบ ที่ผู้บริหารรับทราบ   

๓. เอกสารการวิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ที่แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจแสดงเป็นตัวเลข กราฟหรือค าอธิบายประกอบ 
ที่ผู้บริหารรับทราบ  
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การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมฯ (ประเมินผล ๖ เดือนแรก) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

- ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านมาตรฐานการให้บริการ ๑ 
- จัดท าแบบประเมินการให้บริการของหน่วยงาน (Self-Assessment Report) (แบบฟอร์ม ๑) ๓ 
- ศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อจัดท าแผนงานด้านมาตรฐานการให้บริการ (Action Plan) 
และมอบหมาย/สั่งการ หรือประกาศให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบ และน าแผนฯ ไปปฏิบัติ 
(Implementation) (แบบฟอร์ม ๒) 

๕ 

 
ตัวชี้วัด: ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนในหน่วยงานระดับพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาในการด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของ  
กรมฯ (ประเมินรอบ ๖ เดือนหลัง) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละเฉลี่ยของคะแนนในหน่วยงานระดับพ้ืนที่/พ้ืนที่สาขาในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมฯ 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 90 

หมายเหตุ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะเป็นผู้พิจารณาและสรุปผลของหน่วยงานให้ผู้ประเมินผล 
 

การมุ่งเนน้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเปิดโอกาสให้ผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน  
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยีเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
- ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย /ช่องทางรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 3 ช่องทาง 1 

- จัดท าแผนงาน/โครงการ ปรับปรุงข้อคิดเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ๒ 

- ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ปรับปรุงข้อคิดเห็น ๓ 

- ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ๔ 

- สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารหน่วยงาน ๕ 

ค าอธิบาย  
Customer Relationship Management: CRM หมายถึง กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ   

ที่ดีระหว่างกัน (ระหว่างหน่วยงานกับผู้ประกอบการ/ผู้ขออนุญาต/อ่ืนๆ) 
Corporate Social Responsibility: CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายใน

และภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือ
ทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข (ระหว่างหน่วยงานกับสังคม/
ชุมชน/ประชาชนทั่วไป) 

การจัดการผลกระทบทางลบ หมายถึง การด าเนินการของส่วนราชการที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม  
ซึ่งส่วนราชการต้องก าหนดวิธีการ มาตรการและผู้รับผิดชอบในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไข
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ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของส่วนราชการให้หมดไป หรือลดลง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น  
กับชุมชนและสังคม 
 
CRM (กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน) 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน CRM  
เกณฑ์การให้คะแนน 

                          ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน CRM   60   70   80   90  100 

 
CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม) 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน CSR 
เกณฑ์การให้คะแนน 

                         ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน CSR   60   70   80   90  100 

 
การจัดการผลกระทบทางลบ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความส าเร็จของการจัดการผลกระทบทางลบ  
เกณฑ์การให้คะแนน 

                         ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จของการจัดการผลกระทบทางลบ   60   70   80   90  100 

แนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. เอกสารหลักฐานแสดงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ หรือกิจกรรมการจัดการ

ผลกระทบทางลบ หรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน 
2. เอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. เอกสารสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
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๑.๑.๓ มิตด้ิานประสิทธิภาพ (น้ าหนักร้อยละ ๒๐)  

สรรพสามิตพ้ืนที ่

๖ เดือน
แรก 

๖ เดือน
หลัง 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

๑๒ 
เดือน 

น้ าหนัก 
๒๐ 

น้ าหนัก 
๒๐ 

น้ าหนัก 
๒๐ 

๑. ประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
๒. การบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเรจ็ของการบริหารความเสี่ยง 

  ๕ 
 
 
  ๑๕ 

   ๕ 
 
 
   ๑๕ 

1. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับพ้ืนที ่
ตัวชี้วัด:ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ   
ตามตัวช้ีวัดที่ได้จากการถ่ายทอดตวัช้ีวัด 
2. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
ตัวชี้วัด:ร้อยละของประสิทธิภาพของการ
เบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ (งบลงทุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน) 
ตัวชี้วัด:ระดับความส าเร็จของการเร่งรัด           
การด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ 
3. การควบคุมภายใน  
ตัวชี้วัด:ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานการควบคมุภายใน 
4. การส่งเสรมิและจัดท าแผนธรรมาภิบาล 
- จัดท าแผนธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด:ร้อยละความเช่ือมัน่ด้านธรรมาภิบาลของ
องค์การ 
- การจัดท าแผนบริหารความต่อเน่ืองภายใต้
สภาวะวิกฤต พร้อมทั้งด าเนินการตามแผน 
(ซักซ้อม) 
ตัวชี้วัด:ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมซกัซ้อมตาม
แผนบริหารความต่อเนื่อง 

6 
 

 
6 
(3) 
 
 

(3) 
 
๒ 
 
 
6 
(๓) 
 
 

(๓) 
 

หมายเหตุ  
 ๑. กรณีหน่วยงานไม่มีการด าเนินการด้านการถ่ายทอดตัวชี้วัด ให้ถ่ายน้ าหนักร้อยละ ๖ ไปยังด้านประสิทธิภาพ
การเบิกจ่าย การควบคุมภายใน และการส่งเสริมและจัดท าแผนธรรมาภิบาลอย่างละเท่าๆกัน (ร้อยละ ๒) 
 ๒. กรณีหน่วยงานไม่มีการด าเนินการด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้ถ่ายน้ าหนักร้อยละ ๖ ไปยังการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด การควบคุมภายใน และการส่งเสริมและจัดท าแผนธรรมาภิบาลอย่างละเท่าๆกัน (ร้อยละ ๒) 
 ๓. กรณีหน่วยงานไม่มีการด าเนินการด้านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้ถ่ายน้ าหนัก 
ร้อยละ ๑๒ ไปยังการควบคุมภายใน และการส่งเสริมและจัดท าแผนธรรมาภิบาลอย่างละเท่าๆกัน (ร้อยละ ๖) 
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑   ๒   ๓   ๔   ๕ 

ร้อยละของประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ   ๗๐   ๗๕   ๘๐   ๘๕   ๙๐ 

          หมายเหตุ  
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคจะเป็นผู้ประเมินสรรพสามิตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบโดยใช้แบบการ

ประเมินผลตามเอกสารแนบ  
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แนวทางการประเมินอาจพิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้ อาทิเชน่ การให้ความรว่มมือกับผู้บังคับบัญชา ความส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามภารกิจ และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ หรือตัวชีว้ัดที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น เป็นตน้ 
 
การบริหารความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง (๖ เดือนแรก) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

๑) กรณีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการจัดเก็บภาษี/ป้องกันและปราบปราม/แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 
- ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการฯ ตามแบบ ERM ๑ 

         ๐ 

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการฯตามแบบ ERM ๑ และก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงพร้อม
ทั้งจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยงตามแบบ ERM๒ 

๕ 

๒) กรณีไม่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการจัดเก็บภาษี/ป้องกันและปราบปราม/  แผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
- ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการฯ ตามแบบ ERM ๑ 

๐ 

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการฯ ตามแบบ ERM ๑  ๕ 
 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง (๖ เดือนหลัง) (ประเมินจากเป้า/ผล 12 เดือน) 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

๑) กรณีจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการจัดเก็บภาษี/ป้องกันและปราบปราม/แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 
- ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือรายงานผลตามแนวทางในระบบ 
STRATEGIES (http://strategies.excise.go.th) ไม่ครบทุกเดือน หรือประเมินความเสี่ยงราย     
ไตรมาส ตามแบบ ERM ๓ ไม่ครบทุกไตรมาส 

๓ 

- ความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักโครงการฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายแตแ่ผนบริหารความ
เสี่ยงสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และรายงานผลตามแนวทางในระบบ STRATEGIES 
(http://strategies.excise.go.th) ครบทุกเดือน และประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส ตามแบบ 
ERM ๓ ครบทุกไตรมาส 

๔ 

- ความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักโครงการฯ ด าเนินการได้ตามเป้าหมายและแผนบริหารความเสี่ยง
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย และรายงานผลตามแนวทางในระบบ STRATEGIES 
(http://strategies.excise.go.th) ครบทุกเดือน และประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส ตามแบบ 
ERM ๓ ครบทุกไตรมาส 

๕ 

๒) กรณีไม่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการจัดเก็บภาษี/ป้องกันและปราบปราม/ 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการฯ ตามแบบ ERM ๑ และความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแผนยุทธศาสตร์/
ค ารับรอง ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

๑ 

- วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการฯ ตามแบบ ERM ๑ และความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักแผนยุทธศาสตร์/
ค ารับรอง สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

๕ 
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หมายเหตุ 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ จะต้องมีการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการจัดเก็บภาษี/ป้องกันและปราบปราม/

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ครบทุกโครงการ 
 
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับพื้นที่ 
 

ตัวชี้วัด: ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้จากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้จากการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด 

 ๖๐  ๗๐  ๘๐  ๙๐ ๑๐๐ 

 
ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ (งบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑   ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของประสิทธิภาพการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการ (งบลงทุน) X-๑๒  X-๙  X-๖  X-๓   X 

  หมายเหตุ  
X คือ ค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  

 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการเร่งรัดการด าเนินงานตามข้ันตอนการเบิกจ่ายของแผนงาน/โครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ 
- การจัดท าร่าง TOR และมีการท าประชาพิจารณ์ ๒ 
- ประกวดราคา/สอบราคา ๓ 
- มีการลงนามในสัญญา ๔ 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการอย่างน้อยร้อยละ 50 ๕ 

 
การควบคุมภายใน 

ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

- ความส าเร็จของการส่งเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

- ส่งเอกสารรายงานหลังจากระยะเวลาที่ก าหนดมากกว่า 5 วันท าการ 1 

- ส่งเอกสารรายงานหลังจากระยะเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 5 วันท าการ 3 

- ส่งเอกสารรายงานในระยะเวลาที่ก าหนด 5 
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- ความครบถ้วนของเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และที่เก่ียวข้องตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6  
(ระเบียบ คตง. ข้อ 6)  

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

ส่งเอกสารรายงานจ านวน ๓ ใน ๗ ของเอกสารรายงานและท่ีเกี่ยวข้อง ระดับ ๑ 

ส่งเอกสารรายงานจ านวน ๔ ใน ๗ ของเอกสารรายงานและท่ีเกี่ยวข้อง ระดับ ๒ 

ส่งเอกสารรายงานจ านวน ๕ ใน ๗ ของเอกสารรายงานและท่ีเกี่ยวข้อง ระดับ ๓ 

ส่งเอกสารรายงานจ านวน ๖ ใน ๗ ของเอกสารรายงานและท่ีเกี่ยวข้อง ระดับ ๔ 

ส่งเอกสารรายงานและท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน ตามระเบียบ คตง. ข้อ ๖ ระดับ ๕ 
 
- ความถูกต้องของเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6  
(ระเบียบ คตง. ข้อ 6) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

มีการแก้ไขเอกสารรายงานฯ ตั้งแต่ ๔ ครั้ง ขึ้นไป ระดับ ๑ 

มีการแก้ไขเอกสารรายงานฯ จ านวน  ๓  ครั้ง ระดับ ๒ 

มีการแก้ไขเอกสารรายงานฯ จ านวน  ๒  ครั้ง ระดับ ๓ 

มีการแก้ไขเอกสารรายงานฯ จ านวน  ๑  ครั้ง ระดับ ๔ 

ไม่มีการแก้ไขเอกสารรายงานฯ  ระดับ ๕ 

หมายเหตุ การประเมินผลการด าเนินงานจะด าเนินการโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1. ระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง ก าหนดเวลาการส่งเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและด าเนินการ  
๒. วิธีการ/ช่องทางการส่งเอกสารรายงาน   

๒.๑  ส่งเอกสารรายงานทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษในประเทศ (Domestic EMS) หรือ แบบลงทะเบียน
ในประเทศ (Domestic Registered) (ถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยตรง) 

๒.๒  ส่งเอกสารรายงานถึงกรมสรรพสามิตโดยตรง (เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต)   
๒.๓  ส่งเอกสารรายงานถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยตรง (เรียน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 

3. การนับวันที่รับเอกสารรายงาน  
3.1  กรณีส่งเอกสารรายงานทางไปรษณีย์   
- จะนับตั้งแตว่ันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับเอกสารรายงานเพ่ือน าส่ง โดยตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ 

ซึ่งเป็นระบบส าหรับการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการฝากส่งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ ของ บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

3.2  กรณีส่งเอกสารรายงานถึงกรมสรรพสามิตโดยตรง  
(เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต)  
- จะนับตั้งแตว่ันที่ฝ่ายสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม ประทับรับเอกสารรายงาน 
3.3  กรณีส่งเอกสารรายงานถึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหารโดยตรง 
(เรียน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
- จะนับตั้งแตว่ันที่เจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประทับรับเอกสารรายงาน 
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ทั้งนี้ระยะเวลาไม่นับรวมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
๔. เอกสารรายงานและที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 ที่ต้องจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประกอบด้วย เอกสารรายงานฯ จ านวน 7 รายงาน ดังนี้ 
๔.1  แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน  
๔.2  แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
๔.3  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑) 
๔.4  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) 
๔.5  รายงานการประชุมของคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยระบุ

ประเด็นในการระดมสมอง และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ส านักงาน
สรรพสามิตภาค/ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่) 

๔.6  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/
ส านักงานสรรพสามิตภาค/ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่) 

๔.7  CD File ข้อมูลตั้งแต่ข้อ ๔.1 – ๔.6 
๕. ความถูกต้องของเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ต้องมีการทบทวนและ

ปรับปรุงข้อมูล เช่น  
๕.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ต้องเป็นไปตามแนวทาง : การจัดวางระบบ

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๕.๒ ค าตอบทุกค าตอบจะต้องด าเนินการอยู่จริงและเป็นปัจจุบัน 
๕.๓ การตอบค าถามต้องตอบในนามของหน่วยงานของตนเองเท่านั้น  
๕.๔ งวดรายงาน ต้องระบุวันสดุท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

            ๕.๕  ชื่อผู้รายงาน ต้องเป็นหัวหน้าส่วนงานย่อยหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน พร้อมระบุต าแหน่ง และวันที่รายงาน 
 
การส่งเสริมและจัดท าแผนธรรมาภิบาล 

จัดท าแผนธรรมาภิบาล 
ค าอธิบาย 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ  
ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม การจัดท าแผนธรรมาภิบาล (Roadmap) เป็นการด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
ส่งเสริมธรรมาภิบาล (Roadmap) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงกระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ตามภารกิจหลักของส่วนราชการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 
 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลขององค์การ (ใช้แบบประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลขององค์การ   ๖๕   ๗๐   ๗๕   ๘๐  ๘๕ 

แนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

๑. มีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
๒. การประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานที่จะด าเนินการและก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
๓. จัดท าเป็นแผนธรรมาภิบาลหรือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีโดย 
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-  คัดเลือกกระบวนงาน โดยพิจารณาความสอดคล้องของกระบวนงานกับภารกิจและผลกระทบต่อ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงผู้รับบริการ สังคมและประเทศ) โดยคัดเลือกกระบวนงานที่เสี่ยงต่อการประพฤติผิดตามหลัก   
ธรรมาภิบาลซึ่งอาจจะเป็นกระบวนงานหลัก และกระบวนงานสนับสนุนก็ได้  เพ่ือน ามาจัดท าแผนธรรมาภิบาล พร้อม
จัดล าดับความส าคัญในแต่ละกระบวนงาน 

-  จ าแนกกระบวนงาน แล้วน ากระบวนงานที่คัดเลือกมาจ าแนกกิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(Flow  Chart) 

-  วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการท างานตามหลัก     
ธรรมาภิบาล ๑๐ ข้อ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยง 

-  ร่างแผนธรรมาภิบาลหรือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี น าความเสี่ยงในระดับสูงมากและสูง 
และผลกระทบมาเป็นข้อมูลในการหาแนวทางป้องกันหรือแก้ไขโดยจัดท าเป็นแผนธรรมาภิบาลหรือนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี  

๔. เสนอแผนธรรมาภิบาลหรือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบพร้อม
ประกาศใช้แผน 

๕. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 
การจัดแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤติ พร้อมทั้งด าเนินการตามแผน (ซักซ้อม) 
ค าอธิบาย 
   “Business Continuity Plan (BCP)” หรือแผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤตของหน่วยงาน จัดท า
ขึ้นเพ่ือให้หน่วยงาน สามารถน าไปปฏิบัติในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้
อย่างทันท่วงที ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง   ๖๕   ๗๐   ๗๕   ๘๐   ๘๕ 

แนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการพิจารณาทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง  
๒. เอกสารแผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  
๓. เอกสารหรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง   
๔. เอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่อง  
๕. เอกสารสรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารตามต่อเนื่อง และปัญหา/อุปสรรค ของการซักซ้อมตามแผนฯ 
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๑.1.๔ มิตดิ้านการพัฒนาองค์กร (น้ าหนักร้อยละ ๒๐) 
 

สรรพสามิตพ้ืนที ่

๖ เดือน
แรก 

๖ เดือน
หลัง 

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 

๑๒ 
เดือน 

น้ าหนัก 
๒๐ 

น้ าหนัก 
๒๐ 

น้ าหนัก 
๒๐ 

๑. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (๒ เรื่อง) 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู ้
๒. การจัดท าข้อมลูที่ถูกต้อง และการรายงาน
ผลด าเนินการ 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนแบบท่ีบันทึกข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้อง 
- ความทันเวลาของการบันทึกขอ้มูลระบบ
วิเคราะห์รายการภาษ ี
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนวันท่ีบันทึกข้อมูล
ทันเวลา  
- การรายงานผลแผนงานทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตัวชี้วัด: จ านวนเดือนที่มีการรายงานผลตาม
แผนงาน/โครงการ/ตัวช้ีวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายในระยะเวลา (ภายในวันสดุทา้ยของเดือน) 
3. การส่งเสรมิด้านนวัตกรรม  
ตัวชี้วัด: จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด 

  ๕ 
 

๑๕ 
 

(๕) 
 

(๕) 
 
 
 

(๕) 
 
 
 
- 

 ๔  
 

๑๒ 
 

(๔) 
 

(๔) 
 
 
 

  (๔) 
 
 

 
๔ 

๑. การส่งเสรมิด้านนวัตกรรม 
ตัวชี้วัด: จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งอย่างน้อย 
๑ ผลงาน 
๒. การจัดการกระบวนการ 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

  ๑๐ 
 

 
 ๑๐ 

 
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (๒ เรื่อง) 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการจัดการความรู ้

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
- วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ 1 
- ด าเนินการจัดการความรู้ (6 เดือนแรกอย่างน้อย 1 ครั้ง/ 6 เดือนหลังอย่างน้อย ๑ ครั้ง) 2 
- สรุปและเผยแพร่การจัดการความรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3 
- จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการความรู้ร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหน่วยงาน 4 
- จ านวนบุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วม   
การจัดการความรู้ 

5 

หมายเหตุ  การจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน จ านวน 1 ครั้ง ทั้งนี้การจัดการความรู้ไม่
รวมการจัดการความรู้ที่เผยแพร่ผ่าน Website และวิทยุกระจายเสียง 
 
การจัดท าข้อมูลที่ถูกต้องด้านรายได้ภาษี และการรายงานผลด าเนินการ 
ความถูกต้องของข้อมูลด้านรายได้ภาษี 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนแบบที่บันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

   ๑    ๒    ๓    ๔    ๕ 

ร้อยละของจ านวนแบบที่บันทึกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง   ๙6   ๙7   ๙8   99 100 
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ความทันเวลาของการบันทึกข้อมูลระบบวิเคราะห์รายการภาษี 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนวันที่บันทึกข้อมูลทันเวลา  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕ 
ร้อยละของจ านวนวันที่บันทึกข้อมูลทันเวลา  96 97 98 99 100 

 

หมายเหตุ จ านวนวันที่บันทึกข้อมูลทันเวลาเทียบกับจ านวนวันปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินผล 
 
การรายงานผลของแผนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวชี้วัด: จ านวนเดือนที่มีการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา (ภายในวันสุดท้ายของเดือน) 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละคะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
- จ านวนเดือนที่มีการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา (ภายในวันสุดท้ายของเดือน) 
     - 6 เดือนแรก  (ตุลาคม ๒๕59 – มีนาคม ๒๕60) 
     - 6 เดือนหลัง  (เมษายน ๒๕60 – กันยายน ๒๕60) 

 
 

๒ เดือน
๒ เดือน 

 
 

3 เดือน 
๓ เดือน 

 
 

4 เดือน 
๔ เดือน 

 
 

5 เดือน 
๕ เดือน 

 
 

6 เดือน 
6 เดือน 

 หมายเหตุ การจัดท าข้อมูลที่ถูกต้องด้านรายได้ภาษี และการรายงานผลด าเนินการจะด าเนินการตรวจสอบโดย
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่รับผิดชอบ (ผู้ประเมิน) 
 ๑.  ความถูกต้องของข้อมูลด้านรายได้ภาษีหมายถึง การเปรียบเทียบจ านวนรายได้ภาษีท่ีถูกต้อง (มีจ านวนภาษี
สรรพสามิตตรงกัน) ของผลการจัดเก็บรายได้ของระบบวิเคราะห์รายการภาษีและระบบรับเงินรายได้ในแต่ละวันของส านักงาน 
สรรพสามิตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตภาค โดยมีค่าร้อยละของจ านวนรายการที่บันทึกข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้องร้อยละ 100 (ตามสูตรการค านวณ) เริ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕59 – 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

     สูตรการค านวณ    :   1 -   จ านวนแบบที่บันทึกข้อมูลผิดพลาด     x ๑๐๐ 
         จ านวนแบบที่บันทึกข้อมูล 

 ทั้งนี้จะด าเนินการตรวจสอบความถูกของข้อมูลฯ หลังจากวันที่บันทึก ๒ วันท าการ เช่น บันทึกข้อมูลในวัน
จันทร์จะมีการตรวจสอบข้อมูลในวันพุธ 
 

๒. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ต้องดูแล ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบรับเงินรายได้ และระบบวิเคราะห์
รายการภาษี ให้ทันก าหนดเวลาภายใน ๒๐.๐๐ น. ของทุกวันยกเว้นวันที่ ๑๕ ของเดือน หรือกรณีที่มีวันหยุดราชการ
ติดต่อกันหลายวัน ให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันถัดไป โดยมีค่าร้อยละในการ
บันทึกข้อมูลระบบวิเคราะห์รายการภาษีความทันเวลา (ตามสูตรการค านวณ) ร้อยละ 100 เริ่มตรวจสอบความถูกต้องฯ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕59 – ๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
สูตรการค านวณ :    จ านวนวนัที่บันทึกข้อมูลทันเวลา      x ๑๐๐ 

              จ านวนวันท าการทั้งหมด 

๓. การรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ของแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ภายในวันสุดท้ายของเดือน ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ต้องรายงานผลการด าเนินการของแผนงานในด้านประสิทธิผล (การด าเนินงานตามภารกิจ/
นโยบายของรัฐบาล) ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร ในระบบรายงานและ
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ตรวจติดตามการรายงานแผนงาน ผ่านเว็บไซต์ http://strategies.excise.go.th ภายในวันสุดท้าย  ของเดือน โดย
ยึดวันที่บันทึกลงในระบบรายงานฯเป็นส าคัญ (เริ่มรายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕59 - กันยายน ๒๕60) 
หากตรงกับวันหยุดราชการ ให้รายงานให้เสร็จภายในวันท าการถัดไป หากการรายงานทางระบบมีปัญหาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้ส่งรายงานผลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงส านักงานสรรพสามิตภาคหรือบันทึกเป็นเอกสารแล้วจัดส่งถึง
ส านักงานสรรพสามิตภาคภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว   โดยจะยึดวันที่ของเลขที่ลงทะเบียนรับของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคเป็นส าคัญ โดยข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วนและได้รับการอนุมัติจากสรรพสามิตพ้ืนที่ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ถ้ามีการแก้ไขแผนงาน หรือแก้ไขผลการด าเนินงานหรือรายงานผลไม่ครบถ้วน  หรือไม่ทัน
ในระยะเวลาที่ก าหนดจะถูกหักคะแนน ๐.๑๐ คะแนน ต่อ ๑ แผน ๑ ครั้ง 
 
การส่งเสริมด้านนวัตกรรม  
ตัวชี้วัด: จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด  
เกณฑ์การให้คะแนน 

ขั้นตอนการด าเนินการ ระดับคะแนน 

 - ไม่มีการส่งผลงานนวัตกรรม ๐ 

 - จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ส่งอย่างน้อย ๑ ผลงาน ๕ 

 หมายเหตุ 
ผลงานนวัตกรรมที่ส่งจัดท าโดยส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ

ของภาคนั้นๆ โดยส านักงานสรรพสามิตภาคคัดเลือกผลงานส่งอย่างน้อย ๑ ผลงาน 
 
การจัดการกระบวนการ 
ตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรงุกระบวนการท างาน ระดับคะแนน 

- หน่วยงานจัดท าแผนปรับปรุงกระบวนการ ๑ 
- หน่วยงานด าเนนิการตามแผนปรับปรุงกระบวนการ ๓ 
- ผลการปรับปรุงส่งผลให้การท างานดีขึ้นโดยมีหลักฐานและข้อมูลเปรียบเทียบก่อน/หลังชัดเจน ๕ 

 
แนวทางการด าเนินงานตามข้อก าหนดของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๑. เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการก าหนดหรือเลือกกระบวนงานมาปรับปรุง (กระบวนงานสร้างคุณค่า)  
๒. เอกสารแสดงการวิเคราะห์สภาพปัญหา และแผนงาน/โครงการที่ก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับปรุง ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  
๓. เอกสารที่แสดงถึงการปรับปรุงตามแนวทางที่ก าหนด หรือคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฉบับปรับปรุง   
๔. เอกสารสรุปผลการปรับปรุง (แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ)  
- หน่วยงานระดับพ้ืนที่/ภาค  ต้องมีการปรับปรุงการท างานอย่างน้อย ๑ เรื่อง (อาจเป็นเรื่องที่ได้รับการคัดเลือก

จากนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลและที่ประชุม PMQA เห็นว่าเหมาะสมที่จะน ามาเป็นแบบอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือ เป็นกระบวนงานใดที่เห็นว่าต้องมีการปรับปรุงในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไป
ตามข้อก าหนด ตัวชี้วัดหรือให้เกิดความคุ้มค่าก็ได้) 
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ทั้งนี้ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จัดท าและอนุมัติแผน/ตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัด ในมิติที่ ๑ - ๔ ยกเว้นประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการในระบบแผนงานและติดตามประเมินผล (PM) ผ่านเว็บไซต ์เวบ็ไซต์ http://strategies.excise.go.th 

๑.๒  ผู้ประเมินผล คือ ส านักงานสรรพสามิตภาค 
๑.๓ ผู้รับการประเมินผล คือ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และสรรพสามิตพ้ืนที่ 
๑.๔ ก าหนดเวลาการประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

๑) รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕9 - มีนาคม ๒๕60 (บุคคล) 
(ประเมินผลตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ : PMS)  

๒) รอบ ๖ เดือนหลัง ตั้งแต่ เมษายน ๒๕60 – กันยายน ๒๕60 (บุคคล) 
(ประเมินผลตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ : PMS) 

๓) รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60 ของส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเลขานุการกรม  
     (หน่วยงาน) 

๑.๕ ผลการประเมินต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษา/รองอธิบดี ที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล 
 
ข้อ ๒. หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และสรรพสามิตพ้ืนที่ 

๒.๑ การยื่นค าอุทธรณ์: ให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือสรรพสามิตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะอุทธรณ์ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการโดยส านักงานสรรพสามิตภาค  ให้ยื่นค าอุทธรณ์ผ่านส านักงานสรรพสามิตภาคแต่ละภาคเป็นผู้รวบรวม
ค าอุทธรณ์ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่นั้นให้กรมสรรพสามิต(ผ่านส านักแผนภาษี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาค าอุทธรณ์ฯ) ภายใน 15 วันนับจากได้รับแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการจากส านักงานสรรพสามิตภาค 
และให้ส านักงานสรรพสามิตภาคด าเนินการส่งให้กรมสรรพสามิตภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากครบก าหนด 15 วัน ทาง        
E-mail: monitoring@excise.go.th  และจัดส่งเอกสารให้ส านักแผนภาษีอีกทางหนึ่ง ระดับบุคคลรอบ ๖ เดือนแรก 
(ตุลาคม ๒๕๕9 – มีนาคม ๒๕60) และรอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน ๒๕60 – กันยายน ๒๕60) ซึ่งค าขออุทธรณ์ต้องมี
ผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้หรือเหตุอ่ืนใด 
พร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานประกอบค าชี้แจงอย่างเพียงพอ  

  ๒.๒ ผู้พิจารณาค าอุทธรณ์ คือคณะกรรมการพิจารณาค าอุทธรณ์ฯ ซึ่งค าอุทธรณ์ผลการประเมินฯ ของผู้รับการ
ประเมินจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ ให้เป็นไปตามมติการพิจารณาของผู้พิจารณาค าอุทธรณ์  

 
ข้อ ๓. การประเมินผลงานที่เชื่อมโยงกับแรงจูงใจ โดยก าหนดมาตรการ ดังนี้ 
การมอบรางวัล ระดับบุคคล/หน่วยงาน : มอบประกาศเกียรติคุณ/ประกาศเกียรติคุณผ่านทางเว็บไซต์ ส าหรับผู้บริหาร/
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ ๑๐๐ (วัดจากผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ ๗๐) ทั้งสองรอบการประเมิน 

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




