รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)

ส่วนติดตำมและประเมินผล
สำนักแผนภำษี
ตุลำคม 2565

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
จำนวน 53 โครงกำร
สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมควำมร่วมมือเพื่อกำรจัดเก็บภำษีอย่ำงยั่งยืน (24 โครงกำร)
ต่ำกว่ำ
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน
1 โครงการติ ด ตามและวิ เคราะห์ ผ ลการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิ ตจัดเก็ บ
จั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี ส รรพสามิ ต เป็ น ราย ภาษี ได้ จ านวน 515,167.25 ล้ านบาท (เป้ าหมาย เป้ำหมำย
สินค้าและรายเดือน (สผษ.)
548,000.28 ล้ านบาท) ต ากว่าเป้ าหมาย 32,833.03
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99

2

โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และ
การสร้ า งโมเดลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
สาหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data
Lake and Data Analytic Model for
Big Data) (ศทส.)

ดาเนินการจัดทาและติดตั้งระบบฐานข้อมูล Big Data
Analytics เพื อรองรับการจั ดเก็ บข้ อมู ล Structured
และ Unstructured จั ด ท าขั้ น ตอนและระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและรูปแบบข้อมูล โดยมีทั้ง
การท า Data Cleansing และ Data Transformation
ให้ ข้ อมู ลมี คุ ณภาพและความถู กต้ อง พั ฒ นาระบบ
คลังข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลทีมีขนาดใหญ่ และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้ าที และการบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี
การป้องกันและปราบปราม และการบริหารงานภายใน
องค์กร สาหรับผู้บริหารทุกระดับของกรมสรรพสามิต
เพื อให้ เจ้ าหน้ า ที และผู้ บ ริ ห ารกรมสรรพสามิ ต
มี Excise Big Data ทีสามารถสนับสนุนการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

50,078,400.00

48,567,300.00

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
เนื องจากเกิ ดสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรค
ติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ท าให้ จั ดเก็ บ
ภาษีได้ตากว่าเป้าหมาย
-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
3 โครงการตรวจสอบระบบฐานข้ อมู ลด้ าน ในปี งบประมาณ 2564 ออกตรวจเยียม ณ ส านั กงาน ดำเนินกำร
ปราบปราม ณ ส านั กงานสรรพสามิ ตภาค สรรพสามิตภาคที 9 ประกอบด้วย สานักงานสรรพสามิต แล้วเสร็จ
พื้นทีสงขลา สานักงานสรรพสามิตพื้นทียะลา สานักงาน
และสานักงานสรรพสามิตพื้นที (สตป.)
สรรพสามิ ตพื้ นที ปั ตตานี ส านั กงานสรรพสามิ ตพื้ นที
นราธิวาส และสานักงานสรรพสามิตพื้นทีตรัง เพือพัฒนา
ฐานข้ อมู ลผลการปราบปรามให้มี ความถู กต้ อง แม่ นย า
มี รู ป แบบสนั บสนุ นการตั ดสิ น ใจและเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์เชิงบริหาร ลดการรัวไหลในการจัดเก็บภาษี
4 โครงการพั ฒนาระบบการคั ดเลื อกรายเพื อ ดาเนินการตรวจสอบคัดกรองผู้ประกอบการทีมีความเสียง ดำเนินกำร
การตรวจสอบภาษี อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ช าระภาษี ไม่ ครบถ้ วนหรื อมี การกระท าผิ ดกฎหมาย แล้วเสร็จ
สรรพสามิตจานวน 1,355 ราย เพือสร้างเกณฑ์การคัดเลือก
(กตส.)
ทัวประเทศให้มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ความเสมอภาค
ให้ กับผู้ประกอบการ และพั ฒนากระบวนการทางานเป็ น
ระบบ สะดวกรวดเร็ ว และมี ฐานข้ อมู ลผู้ ประกอบการ
ทัวประเทศ
ต่ำกว่ำ
5 โครงการเพิมประสิทธิภาพการสารวจราคา ไม่สามารถดาเนินการกาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เป้ำหมำย
เกียวกับการแก้ไขหรือเพิมประสิทธิภาพการสารวจ
(กรส.)
ราคา และจ านวนข้ อ มู ลราคาสิน ค้ า ที พบจากการ
สารวจตากว่าเป้าหมาย

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติ ด
เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
( COVID-1 9 ) ท า ใ ห้
ไม่ สามารถส ารวจราคา
ขายปลีกสินค้าสุรา เบียร์
ยาสูบ เครืองดืม น้าหอม
รถยนต์ รถจั กรยานยนต์
และแบตเตอรี ครั้งที 3 , 4
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
6 โครงการจัดทาฐานข้อมูลใบยาสูบทีใช้เป็น ดาเนินการวิเคราะห์ ยาสูบทีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิ ต
ต่ำกว่ำ
วัตถุดิบในการผลิตยาเส้น ในประเทศไทย ยาเส้ นจ านวน 1,005 ตั วอย่ าง สู งกว่ าเป้ าหมาย เป้ำหมำย
(กวข.)
(200 ตัวอย่าง) จานวน 805 ตัวอย่าง เพือนาข้อมูลทีได้
ไปบริ ห ารการจั ดเก็ บภาษี สรรพสามิ ตอย่ างมี
ประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ได้รายงานฐานข้อมูลใบยาสูบทีใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเส้นในประเทศไทย
7 โครงการจัดทาฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ วิ เคราะห์ ตั ว อย่ า งสุ ร าน าเข้ า จากต่ า งประเทศ ดำเนินกำร
สุรานาเข้าจากต่างประเทศ (กวข.)
จ านวน 1,967 ตั วอย่ าง สู งกว่ าเป้ าหมายจ านวน แล้วเสร็จ
(600 ตั ว อย่ าง) จ านวน 1,367 ตั ว อย่ าง เพื อน า
ข้ อมู ล ที ได้ ไปบริ ห ารการจั ดเก็ บภาษี สรรพสามิ ต
ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น
8 โครงการปฏิ รู ปการบริ หารการจั ดเก็ บภาษี เพือเป็นการปฏิรูประบบภาษี รวมทั้งเป็นเครืองมือใน
ต่ำกว่ำ
ด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1)
การบริ หารและควบคุ มการจั ดเก็ บภาษี ให้ ทั นสมั ย เป้ำหมำย
ยิ งขึ้น โดยได้ ดาเนิ นการติ ดตั้งระบบอุปกรณ์ ภายใน
โรงอุ ตสาหกรรมเบี ยร์ จ านวน 9 โรงอุ ตสาหกรรม
จ านวน 42 สายการผลิ ต อยู่ระหว่างทดสอบการใช้
ระบบก่ อนด าเนิ นการจริ งโดยแล้ วเสร็ จ ประมาณ
ร้อยละ 90
9 โครงการปรับปรุงและเปลียนทดแทนอุปกรณ์ ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ดเก็ บภาษี ดำเนินกำร
ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สือสาร สรรพสามิตเครื่องดื่ม ให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ
ทางไกลฯ (Renovate Beverage Tax Meter มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ โดยใช้นวัตกรรม
Online) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องมือตรวจนับและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทั นสมั ย
(สมฐ.1)
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อ Upgrade Software
และ Hardware ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

24,981,400.00

เนื องจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรค
ติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึ งท าให้ ไม่
สามารถเข้ าไปทดสอบ
ระบบในโรงอุ ตสาหกรรม
เบียร์ได้
20,761,023.16
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ลาดับ
ที่

โครงการ

10

โครงการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาและกาหนด
รู ปแบบของเครื องหมายแสดงการเสี ยภาษี
เพือใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสาหรับ
สินค้าแบตเตอรี (สมฐ.2)

11

โครงการการจัดหาแสตมป์สรรพสามิต
รูปแบบใหม่ (E-Stamp) (สคร.)

12

โครงการการเชือมโยงข้อมูลการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะนากับระบบ Eco-sticker
กับสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(กรส.)

สถานะ
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
สื อสารทางไกลฯ ที ติ ดตั้ งไว้ ใ นปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553 ให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาให้
มี ระบบฐานข้อมูลในด้านปริมาณการผลิ ตและการเสี ย
ภาษี ที ทั นสมั ยและทั นต่ อเหตุ การณ์ สามารถน าไป
วิเคราะห์ บริ หารจั ดการได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ผล โดยได้
ดาเนิ นการปรับปรุงและเปลี ยนทดแทนอุปกรณ์ ระบบ
มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สือสารทางไกล จานวน
2 โรงอุตสาหกรรม
เพือให้ ทราบถึงแนวทาง รูปแบบ และการบริหารจัดการ ดำเนินกำร
ระบบการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสิ นค้า แล้วเสร็จ
แบตเตอรี โดยใช้ เครื องหมายแสดงการเสี ยภาษี หรื อ
แสตมป์สรรพสามิตหรือเครืองหมายอืน หรือเทคโนโลยี
อืน ๆ ทีเหมาะสม โดยคานึงถึงเทคโนโลยีทีทันสมัยเพือให้
กรมสรรพสามิตสามารถนาไปประกอบการตัดสิ นใจเพื อ
เลือกวิธีการ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีในการบริหารจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสาหรับสินค้าแบตเตอรี
เพื อให้ มี จ านวนแสตมป์ สรรพสามิ ตรู ป แบบใหม่ ดำเนินกำร
(E-Stamp) เพี ยงพอในการเบิ กจ่ ายแสตมป์ และสามารถ แล้วเสร็จ
ตรวจสอบและติดตามโดยใช้ QR Code และ Numbering
เพื อสร้างมาตรฐานที ถูกต้ องในการแจ้ งราคาขายปลี ก ดำเนินกำร
แนะน า ท าให้ ผู้ ประกอบอุ ตสาหกรรมและผู้ น าเข้ า แล้วเสร็จ
สามารถปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญญั ติ ภาษี สรรพสามิ ต
พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง สร้างฐานข้อมูลราคาขายปลีก

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

4,836,563.00

1,378,420.45

-

790,000,000.00

389,998,200.00

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-
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ลาดับ
ที่

13

14

สถานะ
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
แนะนาทีน่าเชือถือ สร้างระบบการตรวจสอบราคาขาย
ปลี ก แนะน าที สะดวก รวดเร็ ว และถู ก ต้ อ ง โดย
กรมสรรพสามิตกาหนดแนวทางในการเชือมโยงข้อมูล
การแจ้งราคาขายปลีกแนะนากับระบบ Eco-sticker กับ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพือใช้ประกอบการ
พิจารณาราคาขายปลีกแนะนา ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560
โครงการจัดซื้อเครืองมือวิทยาศาสตร์เพือ จั ดซื้ อเครื องมื อวิ ท ยาศาสตร์ เพื อเร่ งรั ดการตรวจ ดำเนินกำร
เร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมี
วิเคราะห์ สิ นค้ าอย่ าง มี ประสิ ทธิภาพ ประกอบด้ วย แล้วเสร็จ
ประสิทธิภาพ (กวข.)
เครืองกลันน้ามันอัตโนมัติ สาหรับสินค้าประเภทน้ามัน
และผลิ ตภั ณ ฑ์ น้ ามั น ที ได้ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ แปรรู ป
ปิโตรเลี ยม เครืองหาค่าออกเทนและองค์ประกอบใน
น้ ามั นเบนซิ น เครืองหาค่าความหนื ดในน้ ามั นดี เซล
และเครืองวิเคราะห์หาปริมาณไนโตเจนและโปรตีน
โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสรรพสามิ ตจั บกุ ม ดำเนินกำร
ผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)
ผู้กระทาความผิดกฎหมายสรรพสามิต จานวนคดีคุณภาพ แล้วเสร็จ
355 คดี (เป้าหมาย 120 คดี) สู งกว่าเป้ าหมาย 235 คดี
คิ ดเป็ นร้ อยละ 195.83 และ คิ ดเป็ นเงิ น ค่ าปรั บ
เปรียบเทียบคดี จานวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 119.375
ล้านบาท (เป้าหมาย 54.000 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย
65.375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 121.06

โครงการ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

9,705,400.00

9,187,430.00

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

-

-

-6สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
15 โครงการปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการ เพื อพั ฒนาฐานข้ อมู ลผลการปราบปรามให้ มี ความ ดำเนินกำร
หน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)
ถูกต้อง แม่นยา มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ แล้วเสร็จ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 กรมสรรพสามิตได้ปราบปรามจับกุมผู้กระทา
ความผิดกฎหมายสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิ ต พ.ศ.2560 จ านวนคดี ออนไลน์ 315 คดี
(เป้าหมาย 216 คดี) สู งกว่าเป้าหมาย 99 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 45.83 และจานวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์
27.392 ล้านบาท (เป้าหมาย 10.800 ล้านบาท) สูงกว่า
เป้าหมาย 16.592 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 153.63
16 โครงการเพิมประสิทธิภาพการกากับดูแล ศึกษาหาแนวทางในการเพิมประสิทธิภาพการกากับ ดำเนินกำร
การจาหน่ายน้ามันดีเซลสาหรับชาวประมง ดูแลการจาหน่ายน้ามันดีเซลสาหรับชาวประมงในเขต แล้วเสร็จ
ในเขตต่อเนืองของราชอาณาจักร (สตป.) ต่อเนืองของราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการดาเนิ นโครงการฯควบคุมการกากับดูแลการ
จาหน่ายน้ามันสาหรับชาวประมงในเขตต่อเนืองของ
ราชอาณาจั กรให้ ถู กต้ อง และเป็ นการป้ องกั นและ
ปราบปรามการลักลอบนาน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
เข้ามาในราชอาณาจักร
17 โครงการตรวจสอบภาษี (กตส.)
เพือป้องกันการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็น ดำเนินกำร
เครืองมือช่วยให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ แล้วเสร็จ
เต็ มเม็ ดเต็ มหน่ วย และสร้ างความเป็ นธรรมระหว่าง
ผู้ ประกอบการที เสี ยภาษี โดยสุ จริ ต โดยด าเนิ นการ
ตรวจสอบภาษีทั้งสิ้น 139 ราย

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

2,000,000.00

909,935.00

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
18 โครงการกากับและติดตามผลการตรวจสอบ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบ ดำเนินกำร
ภาษีทัวประเทศ (กตส.)
ภาษีทัวประเทศ จานวน 12 ฉบับ และจัดทารายงาน แล้วเสร็จ
สรุ ป ผลการตรวจสอบภาษี ทั้ งประเทศเสนอ
กรมสรรพสามิ ต เพื อเป็ น ฐานข้ อมู ล ส าหรั บ การ
คัดเลือกรายผู้เสียภาษีเพือวางแผนการตรวจสอบภาษี
ในปีถัดไป
19 โครงการพั ฒ นาและซ่ อ มแซมบ ารุ งรั ก ษา อุปกรณ์ ของระบบฯ มีการใช้งานมานานทาให้ ชารุด
ต่ำกว่ำ
ระบบป้ องกันน้ ามัน ชายฝั่ง (มาตรวัดเวลา และเสือมสภาพ จึงต้องมีการซ่อมแซมมากกว่าซ่อม เป้ำหมำย
สือสารทางไกล โครงการที 1 น้ามันดีเซล) บารุง ประกอบกับจาเป็นต้องพั ฒนาปรับปรุงระบบ
(กตท.)
ควบคุ มการรั บ -จ่ ายน้ ามั นชายฝั่ งให้ สอดคล้ องกั บ
สภาพการใช้งานทีเปลียนแปลง
20 โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล พัฒนาและปรับปรุง ดำเนินกำร
ของกรมสรรพาสามิต แบบบูรณาการเพือการ กฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบ แล้วเสร็จ
พัฒนาอย่างยังยืน (สกม.)
บู รณาการเพื อให้ เกิ ดการพั ฒนาอย่างยังยื น จานวน
6 ฉบับ
21 โครงการทีพัฒนามาตรฐานการบริหารการ เพือให้ เกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษียาเส้ น ดำเนินกำร
จัดเก็บภาษียาเส้น (สมฐ.1)
และมาตรฐานในแนวทางการจัดเก็บ ภาษียาเส้ น แล้วเสร็จ
และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเป็นการสร้างความ
เป็ น ธรรมในการจั ด เก็ บ ภาษี ย าเส้ น ด้ ว ย จึ งได้ มี
การศึกษาและวิเคราะห์ สิ น ค้ายาเส้ นและยาเส้ น
ปรุงของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน ขอขยายเงินฝากค่ าใช้จ่าย
เก็ บภาษี ท้ องถิ นประจ าปี
พ.ศ. 2564 โดยให้มีการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน
-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ต่ำกว่ำ
22 โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการควบคุม ไม่ ส ามารถออกประกาศระเบี ย บ/แนวปฏิ บั ติ
โรงอุตสาหกรรมน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน เนืองจากระเบียบดังกล่ าวจาเป็นต้องอ้างอิงและ เป้ำหมำย
(สมฐ.2)
สอดรับกับกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการใช้และการ
ตรวจสอบภาชนะเก็บและเครืองมือวัดทีดาเนินการ
โดยกลุ่ มพั ฒ นาและตรวจสอบทางเทคนิ ค ซึงอยู่
ระหว่างการจัดทาประชาพิจารณ์
23 โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการเสียภาษี ดำเนินกำร
เรือง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขใน อัตราศูนย์สาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้นแบบ แล้วเสร็จ
การเสี ย ภาษี อั ต ราศู น ย์ ส าหรั บ รถยนต์ ให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม
หรือรถจักรยานยนต์ต้น แบบทีนาไปวิจั ย ยานยนต์มากขึ้น เพือส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ (สมฐ.2)
ยานยนต์ในประเทศไทย
24 โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยทะเบียนควบคุม ดำเนินกำร
ว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษี การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี แล้วเสร็จ
สรรพสามิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 (กตส.)
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563 และ
พัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยทะเบียนควบคุม
การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิ ต พ.ศ.2560 ให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพือให้การตรวจสอบภาษีมีความ
เหมาะสม สะดวกในการควบคุ มการตรวจสอบภาษี
สรรพสามิ ต ป้ องกั นการออกหนั งสื อเรียกซ้ าซ้ อนกั น
สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้
ได้เสนอร่างระเบียบแล้ว

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงำน (3 โครงกำร)
25 โครงการการจัดเก็บภาษีสินค้าทีส่งผล
ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางในการจัดเก็บ ดำเนินกำร
กระทบต่อสุขภาพ (สผษ.)
ภาษี เพื อให้ ประชาชนตระหนั กในการบริ โภคสิ นค้ า แล้วเสร็จ
ที มี ป ระโยชน์ ต่ อสุ ขภาพมากขึ้ น ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด
สิ นค้ าทางเลื อก และเป็ นองค์ ความรู้ ให้ น าไปเพิ ม
ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษีเพือสุขภาพต่อไป ทั้งนี้
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง
ก าหนดพิ กั ดอั ตราภาษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที 17)
พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ณ วั นที
30 กันยายน 2564 (แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตสาหรับ
สิ นค้ ายาสู บ เพื อบรรเทาผลกระทบต่ อเกษตรกร
ผู้เพาะปลูกยาสูบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจน
จ ากั ดปริ มาณการบริ โภคสิ นค้ ายาสู บประเภทบุ หรี
ซิกาแรต)
26 โครงการการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ ด าเนิ นการศึ กษาและวิ เคราะห์ แนวทางในการปรั บ ดำเนินกำร
ทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม (สผษ.)
โครงสร้างภาษี เพื อใช้มาตรการภาษี เป็ นเครืองมือใน แล้วเสร็จ
การส่ งเสริมให้ ประชาชนบริ โภคสิ นค้ าที เป็ นมิ ตรต่ อ
สิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิด
สิ นค้ าทางเลื อกเพื อสิ งแวดล้ อม และพลั งงานให้ กั บ
ประชาชนสร้างสานึกความรับผิดชอบด้านสิงแวดล้อม
และความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งนี้
กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-
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ลำดับ
ที่

27

สถำนะ
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ก าหนดพิ กั ดอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต (ฉบั บ ที 14)
พ.ศ. 2564 ลงวันที 20 เมษายน 2564 (ขยายเวลาการลด
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครืองบิน
ไอพ่น จากเดิม 4.726 บาท/ลิตร เหลือ 0.20 บาท/ลิตร
โดยมี ผลบั งคั บใช้ ตั้ งแต่ วั นที 4 พฤศจิ กายน 2563 30 เมษายน 2564 ออกไปถึ งวันที 31 ธันวาคม 2564
เพือช่วยเหลือสายการบินให้มีสภาพคล่องในการดาเนิน
ธุรกิจเพิมขึ้น ลดการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมการบิน และ
สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเทียวในประเทศ)
โครงการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการจั ดเก็บภาษี สร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจ ดำเนินกำร
โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และหน้าทีของกรมสรรพสามิตทีมีต่อประชาชนและ แล้วเสร็จ
มากขึ้น (สลก.)
ประเทศชาติและสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี
และประชาชนทั วไปให้ ทราบถึ งการด าเนิ นงานของ
กรมสรรพสามิ ตในด้ านการคุ้ มครองดู แลผู้ บริ โภค
และผู้ทีเสียภาษีโดยสุจริต อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์
อั นดี กั บประชาชนและผู้ เสี ยภาษี ให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก
พร้ อมที จะเสี ยภาษี ด้ วยความเต็ มใจและตระหนั ก
ว่ ากรมสรรพสามิ ตจั ดเก็ บภาษี เพื อประชาชน โดย
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินกิจกรรมผ่าน
ทางช่องทาง Facebook Fanpage และ Youtube โดย
มีจานวนการรับชมผ่านช่องทางสือออนไลน์ จานวน
516,628 Views

โครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

2,222,100.00

1,530,000.00

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน (1 โครงกำร)
28 โครงการการจั ดเก็ บสิ นค้ าและบริ การเพื อ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บภาษี เพือใช้ ดำเนินกำร
เศรษฐกิจและสังคม (สผษ.)
มาตรการภาษีเป็นเครืองมือในการพัฒนาและส่งเสริม แล้วเสร็จ
การจั ด เก็ บ ภาษี เพื อเศรษฐกิ จ และสั งคมที ดี ขึ้ น
รวมถึงมาตรการฟื้ นฟู เยียวยาผู้ ได้ รับผลกระทบจาก
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา
2019(COVID-19) ทั้ งนี้ กระทรวงการคลั ง โดย
กรมสรรพสามิต ออกกฎกระทรวงกาหนดพิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที 15) พ.ศ. 2564 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที 31 สิงหาคม 2564 (โดยมี
การกาหนดให้น้ามันชีวภาพสังเคราะห์ (Renewable
Diesel : RD) เป็นสินค้าทีต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ในประเภทที 02.90 ตอนที 1 สิ น ค้ าน้ ามั น และ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน เพือให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลใน
การน าผลผลิ ตทางการเกษตรมาผลิ ตเป็ นพลั งงาน
ทดแทน ซึ งจะช่ ว ยลดการน าเข้ าน้ ามั น ดิ บ จาก
ต่างประเทศ เสริมสร้างความมันคงทางพลังงาน รวมทั้ง
เพือให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น)

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-
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ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 4 พัฒนำองค์กรสู่รัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) (25 โครงกำร)
29 โครงการการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของกรมสรรพสามิต
โปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ให้อยู่ในระดับ "A" และนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ระบบงาน” ให้ สอดคล้ องกับหลั กการประเมิน ITA
(กพร.)
รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการให้ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ งขึ้ น โดยใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนการประเมิ น ITA
อยู่ในระดับ “A” 93 คะแนน
30 โครงการการตรวจสอบการรับและนาเงินส่ง ดาเนินการตรวจสอบกิจกรรมทีมีความเสียงด้านการรับ
คลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNan :
และนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือให้แจ้ง
Control of Income accurate in time)
เตือน กากับดูแล ป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการ
(กตภ.)
ปฏิบัติงานด้านการรับและนาเงินส่งคลัง
31 โครงการปรั บปรุ งอาคารกรมสรรพสามิ ต ดาเนินการปรับปรุ งอาคารกรมสรรพสามิต โดยให้ มี
เชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน (สคร.)
ความเป็นเอกลักษณ์ของกรมสรรพสามิตและอนุรักษ์
พลังงาน จานวน 1 หลัง
32 โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี เพื อให้ ประชาชนทั วไปและกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของ
มี ส่ วนร่ ว มในการเสนอประเด็ นปั ญหาต่ าง ๆ
กรมสรรพสามิต (สลก.)
ที เกี ยวข้ อง และร่ วมติ ดตามตรวจสอบการบริ หาร
ราชการและการปฏิ บั ติ ราชการของกรมสรรพสามิ ต

สถำนะ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

66,778,000.00

ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ

800,000.00

66,007,552.24
ไม่มีการเบิกจ่าย

จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
มีการปรับเปลียนรูปแบบการ
จั ดกิ จกรรมให้ สอดรั บ กั บ
โครงการโดยใช้แบบสอบถาม
เพือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
33 โครงการยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และหน้าทีของ ดำเนินกำร
ประชาชนและผู้มีหน้าทีเสียภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิตไปยังประชาชนและผู้มีหน้าทีได้อย่าง แล้วเสร็จ
อย่างทันท่วงที (สลก.)
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และเกิดความสัมพันธ์อัน
ดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที
จะเสี ยภาษี ด้ วยความเต็ มใจและตระหนั กว่ ากรม
สรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพือประชาชน โดยดาเนินการ
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ านช่ อ งทาง Facebook
Fanpage
34 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื อให้ การรั บเรื องร้ องเรี ยนและการรั บ -ส่ งข้ อมู ล ดำเนินกำร
อัจฉริยะ (สลก.)
ข่าวสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทัวไป แล้วเสร็จ
สะดวกรวดเร็วมากยิงขึ้น โดยการนาระบบทีทันสมัย
มาใช้บน Smart Phone
35 โครงการส่งเสริมการแจ้งราคาขายปลีก
ส่งเสริมการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาผ่านอินเทอร์เน็ต ดำเนินกำร
แนะนาผ่านอินเทอร์เน็ต (กรส.)
ให้ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการในทันทีเพือ แล้วเสร็จ
ใช้ ในการตรวจสอบข้ อ มู ลระบบสารสนเทศที
ประมวลผลเบื้องต้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน ได้ทันที
ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากบริการ
ภาครั ฐมากขึ้ น ลดภาระงานของเจ้ าหน้ าที ในการ
บันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะนาสู่ระบบวิชาการกาหนดมูลค่า

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

8,800,000.00

8,800,000.00

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

-

-
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สถำนะ
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
เพื อสร้ างความรู้ และความเข้ าใจให้ แก่ บุ ค ลากร ดำเนินกำร
ของสานักงานพื้นที/พื้นทีสาขา ตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วเสร็จ
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและแนวทางการ
ด าเนิ นการตามมาตรฐานศู นย์ ราชการสะดวกของ
กรมสรรพสามิ ต ให้ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั น และ
เตรียมความพร้อมด้านสถานที และด้านเอกสารในการ
ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
ของส านั กงานสรรพสามิ ตพื้ นที /พื้ น ที สาขา จาก
ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรัฐมนตรี ทั้ งนี้ มี การจั ด
สัมมนาเตรียมความพร้อมโดยเชิญคณะทางานตรวจ
ติ ดตามฯ และบุ คลากรของส านั กงานฯ ที เข้ าร่ วม
รับรองมาตรฐานฯ เพือชี้แจงแนวทางในการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ มาตรฐานศู นย์ ราชการสะดวกและเพื อ
เตรี ย มความพร้ อ มด้ านเอกสารและด้ านสถานที
ก่อนส่ งใบสมัครฯ เพือขอรับรองมาตรฐานฯ จานวน
3 รุ่น
โครงการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพือให้กรมสรรพสามิตมีคู่มือปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ดำเนินกำร
เพือพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการ พระราชบั ญ ญั ติ ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2560 และ แล้วเสร็จ
ปฏิ บั ติ งานของกรมสรรพสามิ ต ประจ าปี เจ้าหน้าทีมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ พ. ศ. 2564 (กพร.)
และมี แนวทางการปฏิ บั ติ ในรู ปแบบคู่ มื อที ชัดเจนลด
ขั้ นตอนการด าเนิ นงาน เพื อให้ เกิ ดความเรี ยบง่ าย
รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม อีกทั้ง

ลำดับ
โครงกำร
ที่
36 โครงการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การเพื อเตรี ยม
ความพร้ อมในการขอรั บรองมาตรฐานการ
ให้ บ ริ ก ารข องศู น ย์ ราช ก ารสะด วก
( Government Easy Contact Center :
GECC) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(กพร.)

37

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

2,000,000.00

1,203,046.00

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

-

- 15 -

ลำดับ
ที่

โครงกำร

38

โครงการเพิมประสิทธิภาพการควบคุมและ
ติด ตามการยกเว้น ภาษี ส าหรั บ สิ น ค้ า ที ใช้
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ฯ และสิ น ค้ า ที น าเข้ า ไปใน
คลังสิน ค้ าทัณ ฑ์ บ นประเภทร้า นค้ าปลอด
อากร (ศทส.)

39

โครงการเพิ มประสิ ทธิ ภ าพระบบบริ ห าร
จั ด การศู น ย์ ค อมพิ วเตอร์ ห ลั ก และศู น ย์
คอมพิ วเตอร์ส ารอง (Data Center and DR
Site Infrastructure Management (DCIM))
และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (ศทส.)

สถำนะ
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
สร้างความพึ งพอใจ และความเชือมั นให้กั บผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทีเกียวข้องในการติดต่อ
กั บกรมสรรพสามิ ต ทั้ งนี้ มี การจัดสั มมาเชิ งปฏิ บั ติการ
(Workshop) จ านวน 2 รุ่ น โดยมี การจั ดท าคู่ มื อ
ปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 59 ฉบับ
พัฒนาระบบควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสาหรับ ดำเนินกำร
สินค้าทีนาไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิต แล้วเสร็จ
สินค้า เพือใช้ในการควบคุม ดูแลและบริหารการจัดเก็บ
ภาษี ให้ เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ และอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมทีนาสินค้าทีได้รับ
การยกเว้นภาษีไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิตสินค้ าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการผลิตสินค้ า
เพือป้องกันไม่ให้เสียภาษี อันเกิดจากการไม่ ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดของกรมสรรพสามิต และพัฒนาระบบควบคุม
การยกเว้นภาษี ส าหรั บสิ นค้ าที น าเข้ าไปในคลั งสิ นค้ า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากร
เพิ มการเฝ้ าระวั งของระบบของอาคารเทคโนโลยี ดำเนินกำร
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพือให้ระบบแม่ข่ายและ แล้วเสร็จ
ระบบเครือข่ายของกรมสรรพสามิตมีความสามารถใน
การท างานได้ อย่ างต่ อเนื องสามารถให้ บริ การกั บ
ผู้ใช้งานตลอดเวลาและมีระบบรักษาความปลอดภั ย
เครือข่ ายของศู นย์ข้ อมู ลกรมสรรพสามิ ตให้ มี ความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

27,924,000.00

12,538,800.00

-

67,860,000.00

43,931,257.50

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
40 โครงการจัดทาระบบให้บริการแบบคลาวด์ของ เพือรองรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันทีต้องการความ ดำเนินกำร
กรมสรรพสามิต (Excise Cloud System)
คล่องตัว ยืดหยุ่นในการเพิมหรือลดทรัพยากรในการใช้ แล้วเสร็จ
(ศทส.)
งานคลาวด์ให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์สารอง
และอุปกรณ์ เพือใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลัก
ในภาวะฉุกเฉินกรณีระบบคอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถ
ใช้ งานได้ และสามารถน าข้ อมู ลมาใช้ งานได้ อย่ าง
ต่อเนืองและเพิมความน่าเชือถือในการใช้งานระบบ และ
เพื อบรรเทาความสู ญเสี ยในช่วงภัยพิบัติให้ เหลื อน้อย
ทีสุด โดยรักษาสภาพพร้อมทางานของระบบส าคัญ ๆ
ให้ต่อเนือง
41 โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร พั ฒ นาเพิ มเติ มจากระบบงาน Document Center ดำเนินกำร
(Document Center II) (ศทส.)
เดิม โดยจัดหาและติดตั้งเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แล้วเสร็จ
(Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพิมโครงสร้างการ
จั ดเก็ บเอกสารจากเดิ มมี เพี ยง ตู้ เอกสาร/เอกสาร/
ประเภทเอกสาร เป็ นตู้เอกสาร/ลิ้ นชักเอกสาร/ถาด
เอกสาร/แฟ้มเอกสาร/เอกสาร/ประเภทเอกสาร ทาให้
การใช้ งานง่ ายเหมื อ นกั บ การจั ด เก็ บ เอกสารใน
ส านั ก งาน ปรั บ ปรุ งการเรี ย กดู เอกสารที เครื อง
คอมพิวเตอร์ลู กข่ายผ่าน HTML5 โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพิมเติม

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
63,072,500.00
629,510.00

28,002,400.00

15,386,250.00

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ต่ำกว่ำ
42 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ด าเนิ นการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการเฝ้ าระวั งภั ย
ภัยคุกคามด้าน Cyber Security (ศทส.)
คุ กคามด้ าน Cyber Security ภายในศู นย์ เฝ้ าระวั ง เป้ำหมำย
ความมั นคงปลอดภั ยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
(Security Operation Center) เพื อน าเทคโนโลยี
Big Data มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ (Log)
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Machine Learning
ในการตรวจหาเหตุ ผิ ดปกติ (Anomaly) รวมถึ งภั ย
คุกคามทีอาจซ่อนเร้น หรือ การละเมิดนโยบายความ
ปลอดภั ย หรื อ ประเด็ นด้ านความปลอดภั ยอื น ๆ
ทีอาจเกิดขึ้นใหม่และสามารถรองรับกับการเฝ้าระวัง
ภัยคุกคามถึงระดับ User หรือผู้ใช้งาน และแยกแยะ
พฤติกรรมผิดปกติของผู้ใช้งานได้ดียิงขึ้น
43 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล เพือให้มีระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการ ดำเนินกำร
การจัดเก็บและการส่งเงินบารุงกองทุน/
ส่งเงินบารุงกองทุน/องค์การ จากภาษีสุราและยาสูบ แล้วเสร็จ
องค์การ (กตภ.)
ทีมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน จานวน 1 ระบบ
นาไปใช้ในการจัดการวางแผนการใช้งบประมาณและ
สามารถลดการใช้ ก ระดาษในแต่ ล ะขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานได้
44 โครงการการใช้ Data Analytics เพื อตรวจสอบ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการออกใบอนุญาตขาย โดย ดำเนินกำร
การจัดเก็บรายได้ (กตภ.)
ใช้เครืองมือ Data Analytics ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเสร็จ
เพือให้การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ มีความถูกต้อง
แม่นยา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับ
ใช้จริง
46,288,800.00
32,334,330.00 อยูร่ ะหว่างดาเนินการตรวจ
รับงานงวดที 3 ทาให้
ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
ต่ำกว่ำ
45 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายใน เพื อพั ฒนาการปฏิ บั ติ งานภายในหน่ วยงานของกลุ่ ม
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
พั ฒนาและตรวจสอบทางเทคนิ คให้ รองรั บการปรั บ เป้ำหมำย
กรมสรรพสามิต (กตท.)
บทบาทตามระเบียบกรมสรรพสามิต และจัดทาข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล สาหรับอานวยความสะดวกรวดเร็วใน
การค้นหาตรวจสอบ และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
46 โครงการพั ฒนาศักยภาพในการด าเนิ นคดี ดาเนิ นการให้ความรู้เจ้าหน้าทีกรมสรรพสามิ ตของ ดำเนินกำร
และเปรียบเทียบคดี (สกม.)
ส านั กงานสรรพสามิ ตภาค ส านั กงานสรรพสามิ ต แล้วเสร็จ
พื้นที และพื้นทีสาขา เพือให้ความรู้ในการดาเนินคดี
การจั ดท าส านวนคดี การเปรียบเที ยบคดี และการ
ดาเนินการอืน ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง
47 โครงการเพิ มศั ก ยภาพงานด้ า นการตรวจ ด าเนิ นการให้ ความรู้ เจ้ าหน้ าที กรมสรรพสามิ ตของ ดำเนินกำร
พิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)
สานักงานสรรพสามิตภาค สานักงานสรรพสามิตพื้นที แล้วเสร็จ
และพื้ นที สาขาในการจัดท ารายงานการตรวจพิ สู จน์
ของกลาง การเก็ บรั กษาของกลาง การด าเนิ น การ
เกียวกับการพิสูจน์และจัดการของกลางให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบและกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
48 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค.) กรมสรรพ สามิ ตให้ ความ ส าคั ญ กั บบุ คลากร ดำเนินกำร
ในกรมสรรพสามิ ต โดยส่ งเสริ มให้ มี การจั ดโครงการ แล้วเสร็จ
ฝึ กอบรมอย่ างต่ อ เนื อง อาทิ หลั กสู ตรเทคนิ ค การ
ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี Cloud Computing Service
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เพือขับเคลือนสู่ Thailand 4.0 หลักสูตร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับ
ใช้จริง
35,000,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย ชะลอโครงการเพือไป
ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-

ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

-
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ลำดับ
ที่

49

โครงกำร

โครงการ Excise Innovation Awards
ครั้งที 11 (สบค.)

สถำนะ
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
เทคนิคการประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการ
พัฒนาระบบตอบกลับการสนทนาผ่านข้อความหรือ
เสียงแบบอัตโนมัติ (Chatbot) เพืองานบริการภาครัฐ
(Chatbot Design for Public Service) เพื อพั ฒ นา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะใน
ทุ ก ๆ ด้ านของงานในหน้ าที ตลอดจนทั ศนคติ ที ดี
สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิค
และวิธีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล ส่ ง เสริ ม ให้ บุ คลากรมี โ อกาส
แลกเปลี ยนความรู้ประสบการณ์ และความร่วมมื อ
ประสานงานทั้ ง ในและนอกหน่ ว ยงาน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด
5,108 คน (จากเป้าหมาย 2,720 คน)
ต่ำกว่ำ
ดาเนินการเพือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
ตื นตั วในการพั ฒ นา ปรั บปรุงน าเสนอรูปแบบการ เป้ำหมำย
ให้บริการกรมสรรพสามิต โดยจัดประกวดนวัตกรรม
ด้านการบริการมีหน่วยงานและบุคคล ส่งนวัตกรรม
เข้าประกวด จานวน 20 ชิ้นงาน แต่ไม่สามารถจัดให้มี
การนาเสนอผลงานทีผ่านการคัดเลือกได้

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

2,000,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย จากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้ไม่สามารถจัดให้มีการ
น าเสนอผลงาน เนื องจาก
ต้ องปฏิ บั ติ ตามมาตรการ
ควบคุมโรคติดต่อ
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สถำนะ
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
เพือให้การเผยแพร่และแลกเปลียนเรียนรู้ภายในองค์กร ดำเนินกำร
และบุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และการ แล้วเสร็จ
พัฒนา ทาให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิตดาเนินการจัดการองค์ความรู้
จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. หลั กสู ตรปลดล็ อกความคิ ด พิ ชิ ตสารพั นปม
ประเด็นกฎหมายและระเบียบในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตยาสูบ
2. หลั กสู ตรจั ดท าคู่ มื อปฏิ บั ติ งาน (work manual)
เพื อพั ฒนาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
3. หลักสู ตรกลเม็ดเคล็ ดลั บการใช้โปรแกรม ZOOM
สาหรับการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาออนไลน์
โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน เพือส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดี ดำเนินกำร
สร้ างความผาสุ กและความผู กพั นของบุ คลากร แล้วเสร็จ
ของบุคลากรกรมสรรพสามิต (สบค.)
ให้ เกิ ดขึ้ นในองค์ กร บุ คลากรมี ขวั ญก าลั งใจ สามารถ
ปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างเต็ ม ที บรรลุ วั ตถุ ป ระสงคตาม
นโยบายทีกรมสรรพสามิตกาหนดไว้ โดยได้ดาเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุทีมีศักยภาพ โยคะ กิจกรรมการจัดซื้อเครือง
ออกกาลังกาย อุปกรณ์เสริมด้านกีฬา และรวบรวมชือและ
จ านวนผู้ ประสงค์ ฉี ดวั คซี น (โควิ ค-19) เพื อขอรั บการ
จัดสรรจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการทาประกันภัยโควิด
กลุ่มให้กับเจ้าหน้าทีทุกประเภท ทุกระดับ

ลำดับ
โครงกำร
ที่
50 โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต
(สบค.)

51

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
52,320.00
2,000,000.00

200,000.00

108,915.00

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

-
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สถำนะ
ลำดับ
โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
(ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564)
52 โครงการการบู รณาการเครือข่ายการตรวจสอบ ดาเนินการจัดทาแนวทางการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ ดำเนินกำร
และกากับดูแลเชิงรุก (กตภ.)
น าไปใช้ เป็ นแนวทางก ากั บดู แล สร้ างเครื อข่ ายการ แล้วเสร็จ
ตรวจสอบระหว่ างกลุ่ มตรวจสอบภายในกั บส านั กงาน
สรรพสามิตภาค สร้างความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรม ผ่านระบบ Zoom คิดเป็นร้อยละ 89.20
53 โครงการก่ อสร้ างส านั กงานสรรพสามิ ตและ เพื อให้ ส านั กงานสรรพสามิ ตมีความทั นสมัย สวยงาม ดำเนินกำร
บ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)
อานวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีและเพิมประสิทธิภาพ แล้วเสร็จ
ในการปฏิ บั ติ ราชการ โดยได้ ด าเนิ นการจั ดท าแบบ
ก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ส านั กงานสรรพสามิ ต และบ้ านพั กข้ าราชการ
สรรพสามิ ต จานวน 24 โครงการ สร้างความพึ งพอใจ
ด้านสถานทีของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 80

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณทีใช้ในการดาเนินงาน

2,530,400.00

53,000.00

ปัญหำ อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
-

-
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ปัญหำ อุปสรรค :
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การดาเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ในบางโครงการไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เนืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึงเป็นปัจจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับรัฐบาลยังคงมาตรการควบคุมทีเข้มงวดอย่าง
ต่อเนือง ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะ :
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ทีเพิมขึ้นเรือย ๆ และ
มีความรุนแรง กรมสรรพสามิต จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลียนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกาหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการ
ดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

