
 
 

 
 

 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

จ ำนวน 53 โครงกำร 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดเก็บภำษีอย่ำงยั่งยืน (24 โครงกำร) 
1 โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการ

จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นราย
สินค้าและรายเดือน (สผษ.) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
ภาษี ได้จ านวน 515,167.25 ล้านบาท (เป้าหมาย 
548,000.28 ล้านบาท) ต  ากว่าเป้าหมาย 32,833.03 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99  
 
 

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน เนื องจากเกิดสถานการณ์         
การแพร่ระบาดของโรค           
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้จัดเก็บ
ภาษีได้ต  ากว่าเป้าหมาย               

2 โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และ
การสร้างโม เดลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล 
ส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data 
Lake and Data Analytic Model for 
Big Data) (ศทส.) 

ด าเนินการจัดท าและติดตั้งระบบฐานข้อมูล Big Data 
Analytics เพื อรองรับการจัดเก็บข้อมูล Structured 
และ Unstructured จัดท าขั้นตอนและระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและรูปแบบข้อมูล  โดยมีทั้ง
การท า Data Cleansing และ Data Transformation 
ให้ข้อมูลมีคุณภาพและความถูกต้อง พัฒนาระบบ
คลังข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลที มีขนาดใหญ่ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้ าที  และการบริหารการจัดเก็บภาษี                    
การป้องกันและปราบปราม และการบริหารงานภายใน
องค์กร ส าหรับผู้บริหารทุกระดับของกรมสรรพสามิต 
เพื อให้ เจ้ าหน้ าที และผู้ บริหารกรมสรรพสามิ ต            
มี Excise Big Data  ที สามารถสนับสนุนการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

50,078,400.00 48,567,300.00 - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

3 โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้าน
ปราบปราม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาค 
และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที  (สตป.) 

ในปีงบประมาณ 2564 ออกตรวจเยี ยม ณ ส านักงาน
สรรพสามิตภาคที  9  ประกอบด้วย ส านักงานสรรพสามิต
พื้นที สงขลา  ส านักงานสรรพสามิตพื้นที ยะลา ส านักงาน
สรรพสามิตพื้นที ปัตตานี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที 
นราธิวาส และส านักงานสรรพสามิตพื้นที ตรัง  เพื อพัฒนา
ฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความถูกต้อง แม่นย า              
มี รู ปแบบสนั บสนุ นการตัดสิ นใจและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์เชิงบริหาร ลดการรั วไหลในการจัดเก็บภาษี 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

4 โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื อ
การตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 
(กตส.) 

ด าเนินการตรวจสอบคัดกรองผู้ประกอบการที มีความเสี ยง
ช าระภาษี ไม่ครบถ้วนหรือมีการกระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิตจ านวน 1,355 ราย เพื อสร้างเกณฑ์การคัดเลือก
ทั วประเทศให้มีมาตรฐาน  มีความเป็นธรรม ความเสมอภาค
ให้กับผู้ประกอบการ และพัฒนากระบวนการท างานเป็น
ระบบ สะดวกรวดเร็ว และมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ                
ทั วประเทศ 

ด ำเนินกำร       
แล้วเสร็จ 

 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

5 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการส ารวจราคา 
(กรส.) 

ไม่สามารถด าเนินการก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี ยวกับการแก้ไขหรือเพิ มประสิทธิภาพการส ารวจ
ราคา และจ านวนข้อมูลราคาสินค้าที พบจากการ
ส ารวจต  ากว่าเป้าหมาย 

ต่ ำกว่ำ 
เป้ำหมำย 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน เนื องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 
( COVID-1 9 ) ท า ใ ห้          
ไม่สามารถส ารวจราคา
ขายปลีกสินค้าสุรา เบียร์ 
ยาสูบ เครื องดื ม น้ าหอม 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และแบตเตอรี  ครั้งที  3 , 4               
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

6 โครงการจัดท าฐานข้อมูลใบยาสูบที ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตยาเส้น ในประเทศไทย 
(กวข.) 

ด าเนินการวิเคราะห์ยาสูบที ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  
ยาเส้นจ านวน 1,005 ตัวอย่ าง  สู งกว่าเป้ าหมาย                
(200 ตัวอย่าง) จ านวน 805 ตัวอย่าง เพื อน าข้อมูลที ได้
ไปบริ หารการจั ดเก็ บภาษี สรรพสามิ ตอย่ างมี
ประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ได้รายงานฐานข้อมูลใบยาสูบที ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเส้นในประเทศไทย 

ต่ ำกว่ำ 
เป้ำหมำย 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

7 โครงการจัดท าฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์
สุราน าเข้าจากต่างประเทศ (กวข.) 

วิ เคราะห์ ตั วอย่ างสุ ราน าเข้ าจากต่ างประเทศ                 
จ านวน 1,967 ตัวอย่าง สูงกว่าเป้าหมายจ านวน                       
(600 ตัวอย่ าง) จ านวน 1,367 ตั วอย่าง เพื อน า            
ข้อมูลที ได้ ไปบริหารการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต                       
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

8 โครงการปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษี
ด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1) 

เพื อเป็นการปฏิรูประบบภาษี รวมทั้งเป็นเครื องมือใน
การบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย  
ยิ งขึ้น  โดยได้ด าเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ภายใน                       
โรงอุตสาหกรรมเบียร์ จ านวน 9 โรงอุตสาหกรรม 
จ านวน  42  สายการผลิต อยู่ระหว่างทดสอบการใช้
ระบบก่อนด าเนินการจริงโดยแล้วเสร็จ ประมาณ                
ร้อยละ 90 

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน เนื อ งจากสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของโรค            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
(COVID-19) จึ งท าให้ ไม่               
สามารถเข้ าไปทดสอบ        
ระบบในโรงอุตสาหกรรม 
เบียร์ได้                

9 โครงการปรับปรุงและเปลี ยนทดแทนอุปกรณ์
ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื อสาร
ทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter 
Online) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
(สมฐ.1) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเครื่องดื่ม ให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ โดยใช้นวัตกรรม
เครื่องมือตรวจนับและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือ Upgrade Software 
และ Hardware ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

24,981,400.00 
 

20,761,023.16 - 



 
 

 
 

- 4 - 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

  สื อสารทางไกลฯ ที ติ ดตั้ งไว้ ในปี งบประมาณ                     
พ.ศ. 2553 ให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้            
มีระบบฐานข้อมูลในด้านปริมาณการผลิตและการเสีย
ภาษีที ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์  สามารถน าไป
วิเคราะห์บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยได้
ด าเนินการปรับปรุงและเปลี ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบ
มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื อสารทางไกล จ านวน   
2  โรงอุตสาหกรรม 

    

10 โครงการจ้างที ปรึกษาเพื อศึกษาและก าหนด
รูปแบบของเครื องหมายแสดงการเสียภาษี
เพื อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีส าหรับ
สินค้าแบตเตอรี  (สมฐ.2) 

เพื อให้ทราบถึงแนวทาง รูปแบบ และการบริหารจัดการ
ระบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสินค้า
แบตเตอรี  โดยใช้เครื องหมายแสดงการเสียภาษี หรือ
แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื องหมายอื น หรือเทคโนโลยี                
อื น ๆ  ที เหมาะสม โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที ทันสมัยเพื อให้
กรมสรรพสามิตสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจเพื อ
เลือกวิธีการ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีในการบริหารจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าแบตเตอรี  

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

4,836,563.00 1,378,420.45 - 

11 โครงการการจัดหาแสตมป์สรรพสามิต
รูปแบบใหม่ (E-Stamp) (สคร.) 

เพื อให้ มี จ านวนแสตมป์ สรรพสามิ ตรูปแบบใหม่                            
(E-Stamp) เพียงพอในการเบิกจ่ายแสตมป์และสามารถ
ตรวจสอบและติดตามโดยใช้ QR Code และ Numbering 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

790,000,000.00 
 

389,998,200.00 
 

- 

12 โครงการการเชื อมโยงข้อมูลการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน ากับระบบ Eco-sticker 
กับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(กรส.) 

เพื อสร้างมาตรฐานที ถูกต้องในการแจ้งราคาขายปลีก
แนะน า ท าให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้า 
สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง สร้างฐานข้อมูลราคาขายปลีก 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน 
 

- 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถานะ 
การด าเนินงาน 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

  แนะน าที น่าเชื อถือ สร้างระบบการตรวจสอบราคาขาย
ปลี กแนะน าที สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดย                   
กรมสรรพสามิตก าหนดแนวทางในการเชื อมโยงข้อมูล
การแจ้งราคาขายปลีกแนะน ากับระบบ Eco-sticker กับ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื อใช้ประกอบการ
พิจารณาราคาขายปลีกแนะน า ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 

   

13 โครงการจัดซื้อเครื องมือวิทยาศาสตร์เพื อ
เร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กวข.) 

จัดซื้อเครื องมือวิทยาศาสตร์ เพื อเร่งรัดการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าอย่าง มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
เครื องกลั นน้ ามันอัตโนมัติ ส าหรับสินค้าประเภทน้ ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ ามันที ได้จากผลิตภัณฑ์แปรรูป
ปิโตรเลียม เครื องหาค่าออกเทนและองค์ประกอบใน
น้ ามันเบนซิน เครื องหาค่าความหนืดในน้ ามันดีเซล 
และเครื องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตเจนและโปรตีน 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

9,705,400.00 9,187,430.00 - 

14 โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.) 

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิตจับกุม
ผู้กระท าความผิดกฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดีคุณภาพ 
355 คดี (เป้าหมาย 120 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 235 คดี 
คิ ดเป็ นร้ อยละ 195.83 และ คิ ดเป็ นเงินค่ าปรั บ
เปรียบเทียบคดี จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 119.375 
ล้านบาท (เป้าหมาย 54.000 ล้านบาท)  สูงกว่าเป้าหมาย 
 65.375  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121.06 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

15 โครงการปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการ
หน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.) 

เพื อพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความ
ถูกต้อง แม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 กรมสรรพสามิตได้ปราบปรามจับกุมผู้กระท า
ความผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560 จ านวนคดีออนไลน์ 315 คดี
(เป้าหมาย 216 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 99 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 45.83 และจ านวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์ 
27.392 ล้านบาท (เป้าหมาย 10.800  ล้านบาท) สูงกว่า
เป้าหมาย 16.592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 153.63 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ
  

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

16 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการก ากับดูแล
การจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมง
ในเขตต่อเนื องของราชอาณาจักร (สตป.) 

ศึกษาหาแนวทางในการเพิ มประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขต
ต่อเนื องของราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการด าเนินโครงการฯควบคุมการก ากับดูแลการ
จ าหน่ายน้ ามันส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื องของ
ราชอาณาจักรให้ถูกต้อง และเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบน าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน
เข้ามาในราชอาณาจักร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

17 โครงการตรวจสอบภาษี (กตส.) เพื อป้องกันการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็น
เครื องมือช่วยให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้
เต็มเม็ดเต็มหน่วย และสร้างความเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบการที เสียภาษีโดยสุจริต โดยด าเนินการ
ตรวจสอบภาษีท้ังสิ้น  139 ราย 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

2,000,000.00 
 

909,935.00 
 

- 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

18 โครงการก ากับและติดตามผลการตรวจสอบ
ภาษีทั วประเทศ (กตส.) 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบ
ภาษีทั วประเทศ จ านวน 12 ฉบับ และจัดท ารายงาน
สรุ ปผลการตรวจสอบภาษี ทั้ งประเทศเสนอ                           
กรมสรรพสามิต เพื อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการ
คัดเลือกรายผู้เสียภาษีเพื อวางแผนการตรวจสอบภาษี
ในปีถัดไป 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

19 โครงการพัฒนาและซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ระบบป้องกันน้ ามันชายฝั่ง (มาตรวัดเวลา
สื อสารทางไกล โครงการที  1 น้ ามันดีเซล) 
(กตท.) 

อุปกรณ์ของระบบฯ มีการใช้งานมานานท าให้ช ารุด
และเสื อมสภาพ จึงต้องมีการซ่อมแซมมากกว่าซ่อม
บ ารุง ประกอบกับจ าเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ
ควบคุมการรับ-จ่ายน้ ามันชายฝั่งให้สอดคล้องกับ
สภาพการใช้งานที เปลี ยนแปลง 

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน ขอขยายเงินฝากค่าใช้จ่าย
เก็บภาษีท้องถิ นประจ าปี                  
พ.ศ. 2564 โดยให้มีการ 
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

20 โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ         
ของกรมสรรพาสามิต แบบบูรณาการเพื อการ
พัฒนาอย่างยั งยืน (สกม.) 

ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบ
บูรณาการเพื อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั งยืน จ านวน                  
6 ฉบับ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

21 โครงการที พัฒนามาตรฐานการบริหารการ
จัดเก็บภาษียาเส้น (สมฐ.1) 

เพื อให้เกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษียาเส้น 
และมาตรฐานในแนวทางการจัดเก็บภาษียาเส้น
และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเป็นการสร้างความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษียาเส้นด้วย จึงได้มี
การศึกษาและวิเคราะห์สินค้ายาเส้นและยาเส้น
ปรุงของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนนิงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

22 โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการควบคุม
โรงอุตสาหกรรมน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
(สมฐ.2) 

ไม่สามารถออกประกาศระเบียบ/แนวปฏิบัติ 
เนื องจากระเบียบดังกล่าวจ าเป็นต้องอ้างอิงและ
สอดรับกับกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการใช้และการ
ตรวจสอบภาชนะเก็บและเครื องมือวัดที ด าเนินการ
โดยกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ซึ งอยู่
ระหว่างการจัดท าประชาพิจารณ์ 

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

23 โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขใน
การเสียภาษีอัตราศูนย์ ส าหรับรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที น าไปวิจัย 
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ (สมฐ.2) 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขในการเสียภาษ ี                     
อัตราศูนย์ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้นแบบ 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์มากขึ้น เพื อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
ยานยนต์ในประเทศไทย 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

24 โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต ตามพระราชบัญญั ติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 (กตส.) 

ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยทะเบียนควบคุม
การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต  ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563  และ
พัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุม
การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิ ต พ.ศ.2560  ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพื อให้การตรวจสอบภาษีมีความ
เหมาะสม สะดวกในการควบคุมการตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต ป้องกันการออกหนังสือเรียกซ้ าซ้อนกัน
สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้
ได้เสนอร่างระเบียบแล้ว 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงำน (3 โครงกำร) 
25 โครงการการจัดเก็บภาษีสินค้าที ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ (สผษ.) 
ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บ
ภาษี เพื อให้ประชาชนตระหนักในการบริโภคสินค้า                   
ที มีประโยชน์ต่ อสุขภาพมากขึ้น ส่ งเสริมให้ เกิด                 
สินค้าทางเลือก และเป็นองค์ความรู้ ให้น าไปเพิ ม
ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีเพื อสุขภาพต่อไป ทั้งนี้
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 
ก าหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต (ฉบับที  17)                     
พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ณ วันที                          
30 กันยายน 2564 (แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับ
สินค้ายาสูบ เพื อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกร               
ผู้เพาะปลูกยาสูบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจน
จ ากัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภทบุหรี                
ซิกาแรต)         

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

26 โครงการการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ
ที ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม (สผษ.) 

ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับ
โครงสร้างภาษี เพื อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื องมือใน
การส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที เป็นมิตรต่อ
สิ งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิด
สินค้าทางเลือกเพื อสิ งแวดล้อม และพลังงานให้กับ
ประชาชนสร้างส านึกความรับผิดชอบด้านสิ งแวดล้อม 
และความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้
กระทรวงการคลัง  โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

  ก าหนดพิกั ดอัตราภาษี สรรพสามิ ต (ฉบั บที  14)               
พ.ศ. 2564 ลงวันที  20 เมษายน 2564 (ขยายเวลาการลด
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับเครื องบิน  
ไอพ่น จากเดิม 4.726 บาท/ลิตร เหลือ 0.20 บาท/ลิตร 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที  4 พฤศจิกายน 2563 -              
30 เมษายน 2564 ออกไปถึงวันที  31 ธันวาคม 2564 
เพื อช่วยเหลือสายการบินให้มีสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ มขึ้น ลดการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมการบิน และ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที ยวในประเทศ) 

   

27 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
มากขึ้น (สลก.) 

สร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจ
และหน้าที ของกรมสรรพสามิตที มีต่อประชาชนและ
ประเทศชาติและสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี
และประชาชนทั วไปให้ทราบถึงการด าเนินงานของ            
กรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภค               
และผู้ที เสียภาษีโดยสุจริต อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์           
อันดีกับประชาชนและผู้ เสียภาษีให้เกิดความรู้สึก
พร้อมที จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนัก               
ว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื อประชาชน โดย
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมผ่าน
ทางช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube โดย
มีจ านวนการรับชมผ่านช่องทางสื อออนไลน์ จ านวน 
516,628 Views 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

2,222,100.00 1,530,000.00 - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน (1 โครงกำร) 
28 โครงการการจัดเก็บสินค้าและบริการเพื อ

เศรษฐกิจและสังคม (สผษ.) 
ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บภาษี เพื อใช้
มาตรการภาษีเป็นเครื องมือในการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดเก็บภาษี เพื อเศรษฐกิจและสั งคมที ดีขึ้ น                      
รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก                     
การแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา                      
2019(COVID-19) ทั้ งนี้  กระทรวงการคลั ง โดย                         
กรมสรรพสามิต ออกกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที  15) พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  ณ วันที  31 สิงหาคม 2564 (โดยมี
การก าหนดให้น้ ามันชีวภาพสังเคราะห์ (Renewable 
Diesel : RD) เป็นสินค้าที ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ในประเภทที  02.90 ตอนที  1 สินค้าน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน เพื อให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลใน
การน าผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทน ซึ งจะช่ วยลดการน าเข้ าน้ ามันดิบจาก
ต่างประเทศ เสริมสร้างความมั นคงทางพลังงาน รวมทั้ง
เพื อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น)                   

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 4 พัฒนำองค์กรสู่รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) (25 โครงกำร) 
29 โครงการการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(กพร.) 

ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต
ให้อยู่ในระดับ "A" และน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
“ระบบงาน” ให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน ITA  
รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลที มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนการประเมิน ITA        
อยู่ในระดับ “A”  93  คะแนน 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

30 โครงการการตรวจสอบการรับและน าเงินส่ง               
คลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (CoNan : 
Control of Income accurate in time) 
(กตภ.) 

ด าเนินการตรวจสอบกิจกรรมที มีความเสี ยงด้านการรับ
และน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื อให้แจ้ง
เตือน ก ากับดูแล ป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานด้านการรับและน าเงินส่งคลัง 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

31 โครงการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิต                                
เชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน (สคร.) 

ด าเนินการปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิต โดยให้มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของกรมสรรพสามิตและอนุรักษ์
พลังงาน จ านวน 1 หลัง 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

66,778,000.00 66,007,552.24 - 

32 โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี                        
ส่วนร่วมในการบรหิารราชการของ                              
กรมสรรพสามิต (สลก.) 

เพื อให้ประชาชนทั วไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
มี ส่ วนร่ วมในการเสนอประเด็ นปั ญหาต่ าง ๆ                   
ที เกี ยวข้อง และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต 
   

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

800,000.00 ไม่มีการเบิกจ่าย จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
มีการปรับเปลี ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรมให้สอดรับกับ
โครงการโดยใช้แบบสอบถาม
เพื อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

33 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่
ประชาชนและผู้มีหน้าที เสียภาษีสรรพสามิต
อย่างทันท่วงที (สลก.) 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และหน้าที ของ
กรมสรรพสามิตไปยังประชาชนและผู้มีหน้าที ได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที 
จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนั กว่ากรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื อประชาชน โดยด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่ านช่องทาง Facebook  
Fanpage 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

34 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
อัจฉริยะ (สลก.) 
 

เพื อให้การรับเรื องร้องเรียนและการรับ-ส่งข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทั วไป
สะดวกรวดเร็วมากยิ งขึ้น  โดยการน าระบบที ทันสมัย
มาใช้บน Smart Phone 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

8,800,000.00 8,800,000.00 - 

35 โครงการส่งเสริมการแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าผ่านอินเทอร์เน็ต (กรส.)     

ส่งเสริมการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าผ่านอินเทอร์เน็ต
ให้ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการในทันทีเพื อ
ใช้ ในการตรวจสอบข้ อมู ลระบบสารสนเทศที 
ประมวลผลเบื้องต้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน ได้ทันที  
ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากบริการ
ภาครัฐมากขึ้น  ลดภาระงานของเจ้าหน้าที ในการ
บันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะน าสู่ระบบวิชาการก าหนดมูลค่า 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

36 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื อเตรียม
ความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการ
ให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ราชก ารสะดวก 
( Government Easy Contact Center : 
GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กพร.) 

เพื อสร้างความรู้  และความเข้าใจให้แก่บุคลากร              
ของส านักงานพ้ืนที /พ้ืนที สาขา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและแนวทางการ
ด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ               
กรมสรรพสามิต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เตรียมความพร้อมด้านสถานที  และด้านเอกสารในการ
ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที /พ้ืนที สาขา จาก
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีการจัด
สัมมนาเตรียมความพร้อมโดยเชิญคณะท างานตรวจ
ติดตามฯ และบุคลากรของส านักงานฯ ที เข้าร่วม
รับรองมาตรฐานฯ เพื อชี้แจงแนวทางในการด าเนินการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเพื อ
เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที                
ก่อนส่งใบสมัครฯ เพื อขอรับรองมาตรฐานฯ จ านวน            
3 รุ่น 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

37 โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  (Work Manual)  
เพื อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ งานของกรมสรรพสามิต ประจ าปี
งบประมาณ พ. ศ. 2564 (กพร.) 

เพื อให้กรมสรรพสามิตมีคู่มือปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และ
เจ้าหน้าที มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน 
และมีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบคู่มือที ชัดเจนลด
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพื อให้ เกิดความเรียบง่าย 
รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม อีกทั้ง 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

2,000,000.00 1,203,046.00 - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

  สร้างความพึงพอใจ และความเชื อมั นให้กับผู้รับบริการ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที เกี ยวข้องในการติดต่อ
กับกรมสรรพสามิต ท้ังนี้ มีการจัดสัมมาเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) จ านวน 2 รุ่ น โดยมี การจั ดท าคู่ มื อ
ปฏิบัติงานท้ังหมด  จ านวน  59  ฉบับ 

    

38 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการควบคุมและ
ติดตามการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที ใช้
เป็นวัตถุ ดิบฯ และสินค้าที น าเข้าไปใน
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอด
อากร (ศทส.) 

พัฒนาระบบควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีส าหรับ
สินค้าที น าไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต
สินค้า เพื อใช้ในการควบคุม ดูแลและบริหารการจัดเก็บ
ภาษีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมที น าสินค้าที ได้รับ
การยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการผลิตสินค้า 
เพื อป้องกันไม่ให้เสียภาษีอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกรมสรรพสามิต และพัฒนาระบบควบคุม
การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที น าเข้าไปในคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

27,924,000.00 12,538,800.00 - 

39 โครงการเพิ มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง (Data Center and DR 
Site Infrastructure Management  (DCIM)) 
และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ศทส.) 

เพิ มการเฝ้าระวังของระบบของอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื อให้ระบบแม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายของกรมสรรพสามิตมีความสามารถใน
การท างานได้อย่างต่อเนื องสามารถให้บริการกับ
ผู้ใช้งานตลอดเวลาและมีระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายของศูนย์ข้อมูลกรมสรรพสามิตให้มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

67,860,000.00 43,931,257.50 - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

40 โครงการจัดท าระบบให้บริการแบบคลาวด์ของ
กรมสรรพสามิต (Excise  Cloud  System) 
(ศทส.) 

เพื อรองรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั นที ต้องการความ
คล่องตัว ยืดหยุ่นในการเพิ มหรือลดทรัพยากรในการใช้
งานคลาวด์ให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์ส ารอง 
และอุปกรณ์ เพื อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลัก
ในภาวะฉุกเฉินกรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถ
ใช้ งานได้  และสามารถน าข้อมูลมาใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื องและเพิ มความน่าเชื อถือในการใช้งานระบบ และ
เพื อบรรเทาความสูญเสียในช่วงภัยพิบัติให้เหลือน้อย
ที สุด โดยรักษาสภาพพร้อมท างานของระบบส าคัญ  ๆ                   
ให้ต่อเนื อง 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

63,072,500.00 629,510.00 - 

41 โครงการเพิ มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร 
(Document Center II) (ศทส.) 

พัฒนาเพิ มเติมจากระบบงาน Document Center 
เดิม โดยจัดหาและติดตั้งเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพิ มโครงสร้างการ
จัดเก็บเอกสารจากเดิมมีเพียง ตู้เอกสาร/เอกสาร/
ประเภทเอกสาร เป็นตู้เอกสาร/ลิ้นชักเอกสาร/ถาด
เอกสาร/แฟ้มเอกสาร/เอกสาร/ประเภทเอกสาร ท าให้
การใช้งานง่ายเหมือนกับการจัดเก็บเอกสารใน
ส านักงาน ปรับปรุงการเรียกดู เอกสารที เครื อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายผ่าน HTML5 โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพิ มเติม 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

28,002,400.00 15,386,250.00 - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

42 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามด้าน Cyber Security (ศทส.) 

ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัย
คุกคามด้าน Cyber Security ภายในศูนย์เฝ้าระวัง
ความมั นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Security Operation Center) เพื อน าเทคโนโลยี             
Big Data มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ (Log) 
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Machine Learning 
ในการตรวจหาเหตุผิดปกติ (Anomaly) รวมถึงภัย
คุกคามที อาจซ่อนเร้น หรือ การละเมิดนโยบายความ
ปลอดภัย หรือ ประเด็นด้านความปลอดภัยอื น ๆ                 
ที อาจเกิดขึ้นใหม่และสามารถรองรับกับการเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามถึงระดับ User หรือผู้ใช้งาน และแยกแยะ
พฤติกรรมผิดปกติของผู้ใช้งานได้ดียิ งขึ้น 

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

46,288,800.00 32,334,330.00 อยูร่ะหว่างด าเนินการตรวจ
รับงานงวดที  3 ท าให้                   
ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 

43 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
การจัดเก็บและการส่งเงินบ ารงุกองทุน/
องค์การ (กตภ.) 

เพื อให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการ
ส่งเงินบ ารุงกองทุน/องค์การ จากภาษีสุราและยาสูบ 
ที มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน จ านวน 1 ระบบ 
น าไปใช้ในการจัดการวางแผนการใช้งบประมาณและ
สามารถลดการใช้กระดาษในแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

44 โครงการการใช้ Data Analytics เพื อตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได้ (กตภ.) 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการออกใบอนุญาตขาย โดย
ใช้เครื องมือ Data Analytics ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื อให้การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ มีความถูกต้อง 
แม่นย า วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

45 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายใน
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค           
กรมสรรพสามิต (กตท.) 

เพื อพัฒนาการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของกลุ่ม
พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิคให้รองรับการปรับ
บทบาทตามระเบียบกรมสรรพสามิต และจัดท าข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล ส าหรับอ านวยความสะดวกรวดเร็วใน
การค้นหาตรวจสอบ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

35,000,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ชะลอโครงการเพื อไป
ด าเนินการในปีงบประมาณ                         
พ.ศ. 2565 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินคดี
และเปรียบเทียบคดี (สกม.) 

ด าเนินการให้ความรู้เจ้าหน้าที กรมสรรพสามิตของ
ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที  และพ้ืนที สาขา เพื อให้ความรู้ในการด าเนินคดี 
การจัดท าส านวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการ
ด าเนินการอื น ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
อื น ๆ  ที เกี ยวข้อง 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

47 โครงการเพิ มศักยภาพงานด้านการตรวจ
พิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.) 

ด าเนินการให้ความรู้เจ้าหน้าที กรมสรรพสามิตของ
ส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพื้นที  
และพื้นที สาขาในการจัดท ารายงานการตรวจพิสูจน์
ของกลาง การเก็บรักษาของกลาง การด าเนินการ
เกี ยวกับการพิสูจน์และจัดการของกลางให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบและกฎหมายอื น ๆ  ที เกี ยวข้อง  

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

48 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.) กรมสรรพ สามิ ต ให้ ค วามส าคั ญ กั บบุ คลากร                 
ในกรมสรรพสามิต โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื อง อาทิ  หลักสูตรเทคนิคการ
ประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี  Cloud Computing Service             
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
เพื อขับเคลื อนสู่ Thailand 4.0  หลักสูตร 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

  เทคนิคการประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการ
พัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือ
เสียงแบบอัตโนมัติ (Chatbot) เพื องานบริการภาครัฐ 
(Chatbot Design for Public Service) เพื อพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะใน
ทุก ๆ ด้านของงานในหน้าที ตลอดจนทัศนคติที ดี 
สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิค
และวิธีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล ส่ งเสริมให้ บุ คลากรมี โอกาส
แลกเปลี ยนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือ
ประสานงานทั้ งในและนอกหน่ วยงาน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 
5,108 คน (จากเป้าหมาย 2,720 คน) 

    

49 โครงการ Excise Innovation Awards 
ครั้งที  11 (สบค.) 

ด าเนินการเพื อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
ตื นตัวในการพัฒนา ปรับปรุงน าเสนอรูปแบบการ
ให้บริการกรมสรรพสามิต โดยจัดประกวดนวัตกรรม
ด้านการบริการมีหน่วยงานและบุคคล ส่งนวัตกรรม
เข้าประกวด จ านวน 20 ชิ้นงาน แต่ไม่สามารถจัดให้มี
การน าเสนอผลงานที ผ่านการคัดเลือกได้ 

ต่ ำกว่ำ
เป้ำหมำย 

2,000,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดให้มีการ
น าเสนอผลงาน เนื องจาก
ต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมโรคติดต่อ 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

50 โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต 
(สบค.) 

เพื อให้การเผยแพร่และแลกเปลี ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
และบุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และการ
พัฒนา ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิตด าเนินการจัดการองค์ความรู้ 
จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
   1. หลักสูตรปลดล็อกความคิด พิชิตสารพันปม
ประเด็นกฎหมายและระเบียบในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตยาสูบ 
   2. หลักสูตรจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน (work manual) 
เพื อพั ฒนาคุณภาพและยกระดั บมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 
   3. หลักสูตรกลเม็ดเคล็ดลับการใช้โปรแกรม ZOOM 
ส าหรับการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาออนไลน์ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

2,000,000.00 52,320.00 - 

51 โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต (สบค.) 

เพื อส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดี 
สร้ างความผาสุ กและความผู กพั นของบุ คลากร               
ให้เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรมีขวัญก าลังใจ สามารถ
ปฏิบั ติ งานได้อย่ างเต็มที  บรรลุวัตถุประสงคตาม                     
นโยบายที กรมสรรพสามิตก าหนดไว้ โดยได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุที มีศักยภาพ โยคะ กิจกรรมการจัดซื้อเครื อง
ออกก าลังกาย อุปกรณ์เสริมด้านกีฬา และรวบรวมชื อและ
จ านวนผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน (โควิค-19) เพื อขอรับการ
จัดสรรจากหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการท าประกันภัยโควิด
กลุ่มให้กับเจ้าหน้าที ทุกประเภท  ทุกระดับ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

200,000.00 108,915.00 - 
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ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564) 

สถำนะ 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) ปัญหำ อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ที่ได้รับ ใช้จริง 

52 โครงการการบูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบ
และก ากับดูแลเชิงรุก (กตภ.) 

ด าเนินการจัดท าแนวทางการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ
น าไปใช้ เป็นแนวทางก ากับดูแล สร้างเครือข่ายการ
ตรวจสอบระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในกับส านักงาน
สรรพสามิตภาค สร้างความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรม ผ่านระบบ Zoom คิดเป็นร้อยละ 89.20 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

ไม่มีงบประมาณที ใช้ในการด าเนินงาน - 

53 โครงการก่อสร้างส านักงานสรรพสามิตและ
บ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.) 

เพื อให้ส านักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม 
อ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีและเพิ มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ โดยได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ส านั กงานสรรพสามิ ต และบ้ านพั กข้ าราชการ
สรรพสามิต จ านวน 24 โครงการ สร้างความพึงพอใจ
ด้านสถานที ของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 80 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

2,530,400.00 53,000.00 - 
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ปัญหำ อุปสรรค : 
                   
                  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  การด าเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ในบางโครงการไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้  เนื องจาก  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ งเป็นปัจจัยภายนอกที ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับรัฐบาลยังคงมาตรการควบคุมที เข้มงวดอย่าง
ต่อเนื อง  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ 
 
 

ข้อเสนอแนะ : 
                    
                    เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที เพิ มข้ึนเรื อย ๆ และ                  
มีความรุนแรง กรมสรรพสามิต จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการ
ด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการด าเนินงานเป็นไปอย่าง         
มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง 
 
 


