แผนการดาเนินงานตามภารกิจ/นโยบายรัฐบาลและภารกิจเร่งด่วนที่กรมฯกาหนด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อแผนงาน/โครงการ

: แผนการตรวจร้านค้าและสถานบริการในเขตพื้นที่ (Zoning)

ชนิดของงาน

:  แผนงาน/โครงการ  แผนงานประจา

 โครงการเฉพาะกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ : สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
ระยะเวลาโครงการ

: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

: ยุทธศาสตร์ข้อ 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมาย
เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. ความเป็นมา
ด้วยกรมสรรพสามิตได้สั่ งการให้สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ดาเนินการกาหนดเขตพื้นที่
(Zoning) “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” เพื่อกาหนดเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่
เปิ ดให้ บ ริการในลั กษณะที่คล้ ายกับ สถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 6 โดยในจังหวัดลพบุ รี
คณะทางานจังหวัดแต่งตั้งขึ้นได้กาหนด เขตพื้นที่( Zoning) ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 407 แห่ง
2. หลักการและเหตุผล
สถานการณ์บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทบต่อสุขภาพและอนามัย ก่อให้เกิดโรค อุบัติเหตุทาง
การจราจร การบาดเจ็บช่วงเทศกาลวันหยุด สุขภาพจิต การเกิดอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งใน
ภาวะปัจจุบันเยาวชนผู้ดื่มรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงแหล่งจาหน่ายได้โดยง่าย ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่ ประกอบ
กับ ชุ ม ชนเอื้อ ต่ อการร่ว มวงเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ อิ ท ธิพ ลของสื่ อ โฆษณาเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต่ าง ๆ ที่ มี
หลากหลาย และค่านิยม เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่สูงมาก เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย รายได้และทรัพยากรบุคคลอันเป็นการบั่นทอนการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
จากปัญหาเกี่ยวกับสถานบริการร้านจาหน่ายสุรารอบสถานศึกษามีผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญ จานวน 3
ฝ่า ย นัก ศึก ษา ร้า นจ าหน่า ยสุร าและหน่ว ยงานราชการที ่ม ีห น้า ที ่ใ นการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย ส านัก งาน
สรรพสามิต พื้นที่ลพบุรี กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด ประกอบกับเป็นการปฏิบัติตามคาสั่ง ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 จึง
ได้จัดทาแผนตรวจสถานบริการและร้านจาหน่ายสุรารอบสถานศึกษา เพื่อให้พื้นที่รอบสถานศึกษาเป็นพื้นที่สี
ขาวปลอดอบายมุข เป็นการวางพื้นฐานความเป็นคนดีมีคุณภาพเพื่ออนาคตของชาติต่อไป
3. วัตถุประสงค์ ...
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3. วัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าจาหน่ายสุราและประชาชนทั่วไป ทราบบทบาทภารกิจของกรม
สรรพสามิตที่มีต่อสังคม เกี่ยวกับการดาเนินการกับร้านค้าที่อยู่บริเวณรอบสถานศึกษา
3.2 เพื่อรณรงค์ให้ร้านค้าจาหน่ายสุราที่อยู่บริเวณรอบสถานศึกษา ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
หรือคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทาผิดมิให้มีการลักลอบจาหน่ายสุราในเขตที่ห้ามจาหน่าย
โดยบูรณาการในการตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ทหาร ตารวจ ผู้นาท้องถิ่น
3.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 เพื่อให้พื้นที่รอบสถานศึกษาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดอบายมุข เป็นการวางพื้นฐานความเป็นคนดี
มีคุณภาพเพื่ออนาคตของชาติต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ร้านค้าทั่วไปหรือร้านจาหน่ายสุราที่ตั้งอยู่รอบสถานศึกษา
5. ผลผลิตและเป้าหมาย
ผลผลิต/กิจกรรม
(outcome)
1. ตรวจร้านค้าและสถาน
บริการในเขตพื้นที่ Zoning

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยนับ

เป้าหมาย

จานวนรายที่ออกตรวจใน
เขตพื้นที่ Zoning

ครั้ง

5 ครั้ง/เดือน

6. ทรัพยากรที่ใช้
6.1 บุ ค ลากร เจ้ าหน้ า ที่ ฝ่ า ยปราบปราม ส านั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ล พบุ รี หรือ ระดมก าลั ง
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต จากสานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
6.2 บูรณาการขอกาลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ตารวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตหรือสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
6.3 พาหนะรถยนต์ของทางราชการ จานวน 4 คัน
6.4 งบประมาณการตรวจปราบปรามที่ได้รับจัดสรรจากกรมสรรพสามิต

7.ตารางเวลา ...
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7. ตารางเวลาการทางาน(วิธีการดาเนินงาน)
7.1 วิธีการดาเนินงาน
ตั้งคณะทางานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าจาหน่ายสุราที่อยู่รอบสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุก
ด้าน เช่น สถานที่ตั้ งร้านค้า เจ้าของผู้ ประกอบการ มีใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ แล้ วนามา
วิเคราะห์ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเข้าปฏิบัติงานประชุม วางแผน จัดกาลังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานตรวจ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง ทหาร ตารวจ ผู้นาท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา
ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เข้าตรวจร้านค้าจาหน่ายสุราที่อยู่รอบสถานศึกษาที่กาหนดอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมแนะนาประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐหรือคาสั่งของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ทราบถึงโทษฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดาเนิ นการตามแผนเสนอ
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ทราบ และส่งให้ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
7.2 ระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.ตรวจร้านค้าและสถานบริการใน
เขตพื้นที่ Zoning

ปี 2563
ปี 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์)
8.1 ร้ า นค้ า จ าหน่ า ยสุ ร าและประชาชนทั่ ว ไป ทราบและเข้ า ใจบทบาทภาระหน้ า ที่ ข องกรม
สรรพสามิตที่มีต่อสังคม เกี่ยวกับการดาเนินการกับร้านค้าที่อยู่บริเวณรอบสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
8.2 ร้านค้าจ าหน่ ายสุ ร าที่ อยู่บริเวณรอบสถานศึกษา เข้าใจและเต็มใจปฏิ บัติต ามนโยบายของ
รัฐบาลหรือคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8.3 การลักลอบจาหน่ายสุรา หรือการกระทาผิดกฎหมายในเขตที่ห้ามจาหน่ายรอบสถานศึกษา
ลดน้อยลงหรือหมดไป
8.4 การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ หรือคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8.5 สภาพสังคมรอบสถานศึก ษาเป็น พื ้น ที่ส ีข าวปลอดอบายมุข นัก ศึก ษาเป็น คนดีม ีคุณ ภาพ
เป็นอนาคตของชาติ
9. ปัญหาอุปสรรค/ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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10.ข้อเสนอแนะ ...
10. ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ผู้เสนอแผน
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ เสนอแผนงาน
(นายวรเทพ สิทธิตนเอง)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ผู้อนุมัติแผน
(ลงชื่อ) ….................................................. ผู้อนุมัติแผน
(นางสาวกิตติวรรณ เทวัต)
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

