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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาววาสนา  จ่ายพัตร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1 น านวัตกรรมมาใช้ เพ่ือการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างย่ังยืน โทรศัพท์ 594121
กลยุทธ์ท่ี  1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ช่ือ

ต ำแหน่ง

 
โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมำณ  ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 595111

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วางแผนการออกตรวจ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล 
   ตามส่วนภูมิภาค

Process :
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 30

2. รวบรวมข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
   ส าหรับการออกตรวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าผิด
   กฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า)

ร้อยละ 25

3. การออกตรวจเย่ียม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี
   เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนา
   ฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ร้อยละ 25

4. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารทราบ ร้อยละ 20

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100

สนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปราม เพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม

5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร

   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    149,700.00 บาท     อ่ืน ๆ

3. เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์ และสามารถส ารองข้อมูลการปราบปราม โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเม่ือระบบหลักเกิด
ข้อผิดพลาดได้

ป้องกันและปราบปราม
594111

4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา
รายงานข้อเสนอแนะ/แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านการปราบปรามเสนอกรมฯ  1 ฉบับ
1. ข้อมูลผลการปราบปรามมีความละเอียด ถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ันเพ่ือพัฒนาให้ข้อมูลผลการปราบปรามมีรูปแบบ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการท่ี 3 ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

1. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความถูกต้อง แม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร นายมงคล สุดโต

2. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด (หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย) ผู้อ านวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการ
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Output :
จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีออกตรวจ พ้ืนท่ี 5 5
รำยงำนผลกำรออกตรวจ ฉบับ 1 1
รำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ
 

ฉบับ 1 1

Outcome :
รำยงำนข้อเสนอแนะ/แนวทำงในกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ปรำบปรำมเสนอกรมฯ

 
ฉบับ

 
1

 
1
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี   1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1 น านวัตกรรมมาใช้ เพ่ือการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างย่ังยืน โทรศัพท์ 593111
กลยุทธ์ท่ี   1.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบผู้กระท าผิด
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ช่ือ
ต ำแหน่ง
โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมำณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 595111

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและ Process :
   ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 25
2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม ร้อยละ 25
3. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตาม
   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ร้อยละ 25

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการปราบปราม
   ผู้กระท าผิด ร้อยละ

25

Output :
จ ำนวนคดี คดี 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680
จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000      54,000,000

รำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Outcome :
ร้อยละของจ ำนวนคดีคุณภำพเพ่ิมข้ึน
จำกเป้ำหมำย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึน
จำกเป้ำหมำย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ร้อยละของจ ำนวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึน
จำกเป้ำหมำย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

100

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย)

1. เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย ท าให้
   การกระท าผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป 
2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้อง
   ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ

นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
593111

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

26,923,500.00 บาท     อ่ืน ๆ

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

โครงการท่ี 14 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายเอกรินทร์  เกิดทอง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี   1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1 น านวัตกรรมมาใช้ เพ่ือการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างย่ังยืน โทรศัพท์ 592151
กลยุทธ์ท่ี   1.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบผู้กระท าผิด
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ช่ือ
ต ำแหน่ง

โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังคดีออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย  ร้อยละ 10
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    อ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 595111

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปราม Process :
   ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตและวางแผน
   การบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 25

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปรามและ
   ประสานงานเพ่ือบูรณาการหน่วยงานด้านการ
   ปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ร้อยละ 25

3. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตาม
   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ร้อยละ
25

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการปราบปราม
   ผู้กระท าผิด และสรุปผล/ก าหนดแนวทางในการ
   ป้องกันและปราบปรามสินค้าออนไลน์

ร้อยละ 25

Output :
จ ำนวนคดีออนไลน์ คดี 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
จ ำนวนเงินน ำส่งคลังของคดีออนไลน์ บำท     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000     900,000      10,800,000
รำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย)

1. เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลง
   หรือหมดส้ินไป 

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการท่ี 15 ปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์

นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1

 

100

2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ

3. เพ่ือบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

4. เพ่ือหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามสินค้าออนไลน์

593111

และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ



 

 64-10024

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Outcome :
ร้อยละของจ ำนวนคดีออนไลน์
ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกเป้ำหมำย ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลังคดีออนไลน์
ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกเป้ำหมำย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ ฉบับ 1 1



 

 64-10029

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายมงคล  สุดโต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี   1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1 น านวัตกรรมมาใช้ เพ่ือการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างย่ังยืน ป้องกันและปรำบปรำม
กลยุทธ์ท่ี   1.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบผู้กระท าผิด โทรศัพท์ 594111
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ช่ือ
ต ำแหน่ง

โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมำณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน   อ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 595111

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง Process :
   เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
   การก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับ
   ชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 10 10 20

2. สรุปรายงานความคืบหน้าการศึกษาแนวทาง
   ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล
   การจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมง
   ในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร
   ให้กรมสรรพสามิตทราบ

ร้อยละ 10 10 20

3. รายงานข้อเสนอแนะ/แนวทางในการเพ่ิม
   ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับดูแล
   การจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมง
   ในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

ร้อยละ 20

Output :
จ ำนวนคร้ังท่ีจัดประชุม คร้ัง 1 1 1 3

รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ ฉบับ 1 1 1 3

Outcome :
รำยงำนแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพฯ
เสนอกรมฯทรำบ

ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการท่ี 16 เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

1. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซล ส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร
2. เพ่ือควบคุมการก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักรให้ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
   ของการด าเนินโครงการฯ        
3. เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันเข้ามาในราชอาณาจักร

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย)

นายมงคล  สุดโต
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
594111

100

รายงานแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพฯเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ
การควบคุม ก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4


