
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



- ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
- ส ำนักกฎหมำย
- กลุ่มพัฒนำและตรวจสอบทำงเทคนิค
- ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 8 และ 10

- ส ำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้
- ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม
- กลุ่มวิเครำะห์สินค้ำและของกลำง
- ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 1 และ 7

- ส ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
- ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 3 และ 4

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
องค์กำรสุรำ

โรงงำนไพ่

โครงสร้ำงผู้บริหำร

- ส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
- กองก ำกับและตรวจสอบภำษีสรรพสำมิต
- ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 2 และ 9

รองอธิบดี รักษำกำรในต ำแหน่ง
ท่ีปรึกษำด้ำนยุทธศำสตร์ภำษีสรรพสำมิต

- ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2
- ส ำนักแผนภำษี
- กองก ำกับและพัฒนำมำตรฐำนรำคำภำษีสรรพสำมิต
- ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 5 และ 6

ท่ีปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบควบคุมทำงสรรพสำมิต

ค ำสังกรมสรรพสำมิต ที่ 481/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลำคม 2564





ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ : ผูน้ าการจดัเก็บภาษีเพือ่สังคม สิ่งแวดลอ้ม และพลังงาน 
KPI : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 550,200 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ 597,000 ล้านบาท)                                      2. ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10                                                                                                                                          
       3. มีสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แกป่ระชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10                                                              4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการตอ่การใหบ้รกิารของภาครฐัอย่างน้อยร้อยละ 90 
        5. ความส าเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิง่แวดล้อมและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 4 มาตรการ            

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง 2564) 
  ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านพลังงาน 

  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 
 

 การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์
 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม   การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน 
การทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง 
  การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
 

 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิ และสังคม 
 การคลงัการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
 

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
  การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

และเป็นมืออาชีพ 
พันธกิจกรมสรรพสามิต 

1. บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลงั อยา่งยั่งยืน  2. ขับเคลื่อนสงัคมด้วยมาตรการภาษีเพื่อความผาสุก  
 ของประชาชน 

3. เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมในยุค New Normal 

4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต 
1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 2. ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิด้วยนโยบายภาษี เพื่อสงัคม 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
ในยุค New Normal 

4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 1.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี 
กลยุทธ์ 1.1.1 : การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ 
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามติ เป็นราย
สินค้าและรายเดือน (สผษ.) (ภาค/พท.) 
2. พัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรุาสามทับ (ศทส.) 
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลการจัดเกบ็และการสง่เงนิบ ารุง
กองทุน/องค์การ (สคร.) 
4. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปรามฯ  (สตป.) 
5. พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กตส.) 
6. เพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลกีแนะน า 
สินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสบูเกิน 3,000 CC. (กรส.) 
7. เพิ่มประสทิธิภาพการส ารวจราคา (กรส.) 
8. ศึกษาแนวคิดการเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบราคาขายปลีก
แนะน าสินค้าไวน ์(กรส.) 
9. ศึกษาและพัฒนาระบบการบรหิารราคาขายปลีกแนะน า (กรส.) 
กลยุทธ์ 1.1.2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม   
และการตรวจสอบภาษี 
10. ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.) 
(ภาค/พท.) 
11. ปราบปรามเชิงรกุ และการบรูณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)  
12. เพิ่มประสทิธิภาพการก ากบัดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรบั
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัร (สตป.) 
13. ตรวจสอบภาษี (กตส.) 
14. ก ากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.) 
15. การท าลายแสตมปส์รรพสามิต (สคร.) 
16. จัดซื้อเครือ่งมอืวิทยาศาสตรท์ดแทนฯ (กวข.) 
17. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ ามันต้องสงสัยฯ (กวข.) 
18. ซ่อมบ ารงุรกัษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและ
ระบบคอมพิวเตอรส์ื่อสารทางไกลฯ (กตท.) 
เป้าประสงค์ 1.2 : ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ 1.2.1 : ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย 
และมีมาตรฐานสากล 
19. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนบุัญญัติของกรมสรรพสามติ  
แบบบรูณาการเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน (สกม.) 
20. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า
เครื่องดืม่ (สมฐ.1) 
21. ปรับปรุงประกาศกรมเรื่องหลกัเกณฑ์ ว่าด้วยการลดหยอ่นและ
การคืนภาษีฯ (สมฐ.2) 
22. ปรับปรุงประกาศกรมเพือ่บริหารและพฒันาระบบงานกองทุน
น้ ามันเช้ือเพลิง (สมฐ.2) 
23. ปรับปรุงประกาศกรมเรื่องหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ส าหรบัแบตเตอรี่ (สมฐ.2) 
24. ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้การ
ตรวจสอบภาชนะเกบ็ เครื่องมือวัดฯ (กตท.) 

เป้าประสงค์ 2.1 : ใช้มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
กลยุทธ์ 2.1.1 : พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 
25. จัดเก็บภาษีสินค้าทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สผษ.) 
26. ศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อประเมินโอกาสเชิงเศรษฐกิจในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลงัอย่างยัง่ยืน (สมฐ.1) 
27. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เกลือ สารอาหาร
และสารอื่นในสินค้าเครื่องดื่มและสินค้าสรรพสามิต (กวข.) 
เป้าประสงค์ 2.2 : ใช้มาตรการภาษีเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
กลยุทธ์ 2.2.1 : พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
28. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(สผษ.) 
29. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่สง่ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (สผษ.) 
 

เป้าประสงค์ 3.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal 
กลยุทธ์ 3.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
30. จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรบัระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต 
(ศทส.) 
กลยุทธ์ 3.1.2 : ส่งเสริม Innovation Culture  
31. ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรือ่งร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (สลก.) 
เป้าประสงค์ 3.2 : บูรณาการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารการจัดเก็บภาษี 
กลยุทธ์ 3.2.1 : บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก 
32. เพิ่มประสทิธิภาพและเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
น าเข้าและการสง่ออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ 
National Single Window (NSW ระยะที่ 2) (ศทส.) 
กลยุทธ์ 3.2.2 : ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 
33. ส่งเสริมการพฒันาระบบการให้บริการภาครัฐแบบ
เบด็เสรจ็ทางอิเล็กทรอนกิส์ Biz Portal (สมฐ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 4.1 : พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 
กลยุทธ์ 4.1.1 : พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0  
34. พัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนกิสเ์พื่อรองรับการออก
ใบอนุญาตสรุา ยาสูบ ไพ่ (ศทส.) 
35. สรรพสามิต 4.0 ยกระดบัสูก่ารพฒันาจนเกิดผล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.) 
36. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.) 
37. ตรวจสอบภายในเพื่อสง่เสรมิกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี (กตภ.) 
38. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (กตภ.) 
39. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงบูรณาการ (กตภ.) 
40. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสจูน์และจัดการ ของกลาง (สกม.) 
กลยุทธ์ 4.1.2 : การติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
มาตรการภาษี ท่ีมีผลบังคับใช้ 
41. ตรวจสอบคืนเงินภาษีสรรพสามิต (สคร.) 
เป้าประสงค์ 4.2 : พัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 4.2.1 : ส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
42. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิต (สลก.) 
กลยุทธ์ 4.2.2 : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
43. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรบัรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC (กพร.) 
กลยุทธ์ 4.2.3 : ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
44. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมากข้ึน  
(สลก.) (ภาค/พท.) 
เป้าประสงค์ 4.3 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และความสามารถ
ท่ีหลากหลาย  
กลยุทธ์ 4.3.1 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
45. พัฒนาทักษะดิจทิัล (สบค.) 
46. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.) 
กลยุทธ์ 4.3.2 : ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างขวัญและก าลังใจ 
47. เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต (สบค.) 
48. ก่อสร้างส านักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ
สรรพสามิต (กตท.) 
49. การให้ความรู้ในการด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.) 
 

 อนุมัต ิ

 

(นายลวรณ แสงสนิท) 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 โครงการ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 
กลยุทธ์ 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ 
กลยุทธ์ 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี 
กลยุทธ์ 1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ

2. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
3. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหาร โทรศัพท์
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้ (+/-) ร้อยละ 5
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวรัชฎา วานิชกร

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาแผนภาษี ส านักแผนภาษี

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. จัดประชุมคณะท างานติดตามฯ Process :

เพ่ือคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต รายงานการวิเคราะห์ผลการ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

รายสินค้าและบริการเป็นรายเดือน จัดเก็บรายได้เสนอกระทรวง 

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี Output :

สรรพสามิตเป็นรายสินค้าและบริการ จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิต ล้านบาท   41,402.13   43,951.77   47,730.69   48,801.53   42,448.21   46,409.54   49,749.28   47,038.11   45,404.45   45,903.76   46,415.16   44,945.37    550,200.00 

เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารกรมฯและกระทรวงการคลัง ท่ีจัดเก็บได้

3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
เพ่ือเสนอผู้บริหารกระทรวงการคลัง

Outcome : ร้อยละเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนของผลการ
จัดเก็บรายได้ เทียบกับ
ประมาณการรายได้ (+/-)

ร้อยละ 5 5 5

นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ
535601

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี
535201

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นางสาวชัชฎาภรณ์  สมบัติศรีเจริญ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน

นายวรพล  คหัฏฐา
นักวิชาการภาษีช านาญการ
535605



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายเมธี  ต้ังศรีพงศ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 64309
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายทินกร  อ่องแสงคุณ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ระบบงาน (1 ระบบ) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ โทรศัพท์ 64301

ท่ีรองรับการท างานตามระเบียบและประกาศท่ีเป็นปัจจุบัน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 20,421,800 บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายจรัสพงษ์  สมานบุตร

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

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.ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงาน Process ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 20
2.ด าเนินการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างและ
ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง

ของการด าเนินงาน 20

3.เอกสารงวดงานท่ี 1 ส่งมอบเอกสารแผนการ
ด าเนินงาน

30

4.เอกสารงวดงานท่ี 2 ส่งมอบเอกสารผล
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน 
และออกแบบระบบงาน

30

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 2 พัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ

เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสุราสามทับ ให้รองรับการท าธุรกรรมท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล สินค้าสุราสามทับ

100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1



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

Output
1. เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
2. สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
3. เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 1 ฉบับ 1 1
4. เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 2 ฉบับ 1 1
Outcome
 ระบบงาน ระบบ 1 1
 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

ร้อยละ 10 40 50

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท ำ ช่ือ นางสาวธัญจิรา  พันสอน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมฐานะทางการคลัง อย่างย่ังยืน โทรศัพท์ 511242
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บและการส่งเงินบ ารุงกองทุน/องค์การ จากภาษีสุราและยาสูบให้มีความถูกต้องครบถ้วน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางกนกภรณ์ อินไชย
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบ ารุงกองทุน/องค์การ (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 1. มีระบบรายงานการจัดเก็บภาษีบ ารุง กองทุน/องค์การ และน าไปใช้ในการจัดการวางแผนการใช้งบประมาณ โทรศัพท์ 511201

2. สามารถลดใช้กระดาษในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงานจากเดิมได้ร้อยละ 60
งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน   เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสุชาดา โชนะโต

   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผู้อ านวยการส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการบริหารการคลังและรายได้
   เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 511001

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการบัญชีและงบประมาณ ส านักบริหารการคลังและรายได้

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 100 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ด าเนินการเก็บข้อมูล ปัญหา แลอุปสรรค
 แนวทางการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

2. เสนอกรมฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 10
3. ขออนุมัติใช้เงินเพ่ือจัดท าโครงการ ร้อยละ 10
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
การจัดเก็บและการส่งเงินบ ารุงกองทุน/
องค์การ ให้รองรับอีก 2 กองทุน

ร้อยละ 50

5. ส่งมอบระบบพร้อมฝึกอบรม ร้อยละ 10
6. จัดท าหนังสือขอแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ถึงส านักกฎหมาย

ร้อยละ 10

Output : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บ
และการส่งเงินบ ารุงกองทุน/องค์การ พร้อมใช้งาน

ระบบ 1 1

หนังสือขอแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ฉบับ 1 1
Outcome : ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล
การจัดเก็บและการส่งเงินบ ารุงกองทุน/องค์การ

ร้อยละ 100 100

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

100

ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4ไตรมำสท่ี 1
รวมท้ังส้ินกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงกำรท่ี 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรจัดเก็บและกำรส่งเงินบ ำรุงกองทุน/องค์กำร (เพ่ิมเติม 2 กองทุน)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาววาสนา  จ่ายพัตร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1. บริหารการจัดเก็บรายได้ เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 594121
กลยุทธ์ท่ี  1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ช่ือ

ต ำแหน่ง



โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมำณ ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ
      เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน 155,400 บำท (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
      เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 595111

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

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 30

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

ร้อยละ 10 10

4. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารทราบ ร้อยละ 10 10

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายมงคล สุดโต

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส            
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

1. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความถูกต้อง แม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

2. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

3. เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์ และสามารถส ารองข้อมูลการปราบปราม โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเม่ือระบบหลักเกิด
ข้อผิดพลาดได้

โครงการท่ี 4 ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

ป้องกันและปราบปราม
594111

สนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

ไตรมาสท่ี 4

(หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย)

4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. ข้อมูลผลการปราบปรามมีความละเอียด ถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ันเพ่ือพัฒนาให้ข้อมูลผลการปราบปรามมีรูปแบบ

100

5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการ

รายงานสรุปผล/ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านการปราบปรามเสนอกรมทราบ  1 ฉบับ

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปราม เพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม

5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร

ไตรมาสท่ี 1

1



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 4ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 1

Output :
จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีออกตรวจ พ้ืนท่ี 4 4 8
รำยงำนผลกำรออกตรวจ ฉบับ 1 1 2
รำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :
รำยงำนสรุปผล/ข้อเสนอแนะ/แนวทำง
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรปรำบปรำมเสนอกรมทรำบ



ฉบับ 1 1

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 533214
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. คัดกรองผู้ประกอบการท่ีมีความเส่ียงช าระภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
2. สร้างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศท่ีมีมาตรฐาน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
3. สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้ผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต โทรศัพท์
4. พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละมูลค่าภาษีของรายท่ีคัดเลือกตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ เทียบกับผลการจัดเก็บ
รายได้สรรพสามิต ร้อยละ 15

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดท าแผนการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และลดการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ี
2. ผู้ประกอบการท่ีมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงภาษีหรือกระท าความผิดกฎหมายสรรพสามิต
ถูกตรวจสอบและเปล่ียนพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีเสียภาษีอย่างถูกต้อง
3. การจัดเก็บภาษีมีความครบถ้วน และเป็นธรรมต่อผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทุกราย

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  544,440.00  บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 533201
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

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. จัดต้ังคณะท างานเพ่ือบูรณาการข้อมูล และระดมความ
คิดเห็นจากส่วนกลางและส านักงานภาค/พ้ืนท่ี
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ร้อยละ 15)

Process :
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ 15

2. รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต การช าระ
ภาษีรายเดือนประวัติการตรวจสอบ และข้อมูลภายนอก 
อย่างต่อเน่ือง (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 5 พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพ่ือการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอธิวัฒน์ ลาภหลาย

นางสาวกัญญพิชญ์  ลาภมา
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
533201

นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

1



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

3. ติดตามและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษีประจ าปี
ให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน 
(ร้อยละ 30)

ร้อยละ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ ก าหนดเง่ือนไขความ
เส่ียงด้วยค่าสถิติ และจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามระดับ
ความเส่ียง พร้อมน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

5. คัดเลือกผู้ประกอบการท่ัวประเทศเสนอกรมฯ 
พิจารณาอนุมัติ เพ่ือด าเนินการตามแผนตรวจสอบภาษี 
(ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

Output :
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ท่ัวประเทศ ขนาดใหญ่ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กท่ีจัดระดับความเส่ียงแล้ว

ชุด 1 1

จ านวนผู้ประกอบการ
ท่ีถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ราย 500 500 1,000

Outcome :
ร้อยละมูลค่าภาษีของรายท่ีคัดเลือก
ตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ เทียบกับ
ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต

ร้อยละ 15 15

100

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายอรรถกร  บุรังกูร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ โทรศัพท์ 534301
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างมาตรฐานท่ีถูกกต้องในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายอรรถกร  บุรังกูร

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าตามพระราชบัญญัติ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 โทรศัพท์ 534301
3. เพ่ือป้องกันการหลบเล่ียงการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าต่ ากว่าความเป็นจริง

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ แนวทางการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า สินค้ารถยนต์ท่ีมีความจุกระบอกสูบเกิน 
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมำณ จ านวน 50,000  บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน จ านวน 40,000  บาท (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ ผู้อ ำนวยกำรกองก ำกับและพัฒนำมำตรฐำนรำคำภำษีสรรพสำมิต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 534001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านส่ิงแวดล้อม  กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

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. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับราคาขาย
ปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า
 เพ่ือก าหนดแนวทางการตรวจสอบการแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน า สินค้ารถยนต์ท่ีมีความจุ
กระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

รำยงำนผลกำร
รวบรวมและ
ศึกษำข้อมูล 
(output)

ฉบับ

1 1

2.ประชุมร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือ
ผู้น าสินค้ารถยนต์ท่ีมีความจุกระบอกสูบเกิน 
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพ่ือรับฟังความเห็น

รำยงำนผลกำร
ประชุมหำรือ 
(Output)

ฉบับ

1 1

3. รายงานข้อเสนอแนวทางการตรวจสอบการ
แจ้งราคาขายปลีกแนะน า สินค้ารถยนต์ท่ีมี
ความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์
เซนติเมตร เพ่ือเสนอกรมฯ

รำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินงำน 
(Outcome)

ฉบับ

1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า สินค้ารถยนต์ท่ีมีความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รายงานข้อเสนอแนวทางการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า สินค้ารถยนต์ท่ีมีความจุสูบเกิน
 กระบอก 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ โทรศัพท์ 534401
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับการด าเนินการส ารวจราคาขายปลีกสินค้า

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะน าตามกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
การพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
3. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าในระบบวิชาการก าหนดมูลค่า โทรศัพท์ 534401

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กระบวนการตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะน าตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงการพิจารณา

และประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพมากข้ึน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมำณ ผู้อนุมัติ ช่ือ

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ ผู้อ ำนวยกำรกองก ำกับและพัฒนำมำตรฐำนรำคำภำษีสรรพสำมิต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอ่ืนๆ และสถานบริการ  

ส านัก กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

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. รวบรวมและศึกษาข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้าง
ราคาขายปลีกแนะน าเปรียบเทียบกับราคาขายสินค้าแบตเตอร่ี
รถยนต์และจักรยานยนต์ท่ีขายออนไลน์

รำยงำนผลกำรรวบรวมและศึกษำข้อมูล (Process) ฉบับ
1 1 1 3

2. ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแก้ไขหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการส ารวจราคา

แนวปฏิบัติกำรส ำรวจรำคำ (Output) ฉบับ
1 1

3..ส ารวจราคาผ่านระบบออนไลน์ กำรส ำรวจรำคำ (Output) ฐานข้อมูล 1 1 1 3
4. ติดตามและประเมินผลการส ารวจราคาขายปลีกสินค้าสินค้า รำยงำนผลเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ (Output) ฉบับ

1 1 1 3

5. จ านวนข้อมูลราคาสินค้าท่ีพบจาการส ารวจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ของสินค้าท่ีมีการจัดเก็บภาษีในอัตรามูลค่า

ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจรำคำ
เปรียบเทียบกับฐำนข้อมูลกรม (Outcome)

ร้อยละ
20 20

6. ฐานข้อมูลราคาสินค้าส าหรับในการประกาศราคา ฐำนข้อมูลรำคำสินค้ำ ท่ีส ำรวจจำกระบบ Online 
(Outcome)

ฐานข้อมูล
1 1

7. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯ ทรำบ (Outcome) ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

524001

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

โครงการท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจราคา



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ โทรศัพท์ 534201
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ 1. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าประเภทไวน์

2.ผู้ประกอบการสามารถแจ้งราคาขายปลีกแนะน าได้ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ แนวทางในการร่าง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า โทรศัพท์

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 534001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม  กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

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.

การเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าของสินค้าประเภทไวน์

Process

1.ศึกษาโครงสร้างการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ข้อมูลสุราน าเข้าเพ่ือประเมินมูลค่าและ
ควบคุมการช าระภาษีสรรพสามิต

รายงานผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการ
กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคา
ภาษีสรรพสามิต

ฉบับ 1 1

Output
2.ร่างแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ้ง
ราคาขายปลีกแนะน าสินค้าประเภทไวน์

รายงานผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการ
กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคา
ภาษีสรรพสามิต

ฉบับ 1 1

3. ประชุมน าเสนอแนวคิดและรับฟังความ
คิดเห็นจากหน่วยงาน/เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รายงานผลการประชุมหารือ ฉบับ 1 1

Outcome
4. สรุปและเสนอแนวคิด รายงานเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1

ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

534201

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 8 การศึกษาแนวคิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าสินค้าประเภทไวน์

นางแพรวพรรณ  จันทร์ประจักษ์

นายสุพจน์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตช านาฐการพิเศษ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางวรางคณา  สุวรรณรัตน์
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ โทรศัพท์ 534208
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับการด าเนินการส ารวจราคาขายปลีกสินค้า                           

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะน าตามกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
การพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
3. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าในระบบวิชาการก าหนดมูลค่า โทรศัพท์ 534201

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ระบบงานบริหารราคา 1 ระบบ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กระบวนการตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะน าตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงการ

การพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน 27,000,000  บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม โทรศัพท์ 524001

กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
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.
Process

1.ร่างและน าเสนอโครงการ รายงานเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

2.ขบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง สัญญาจัดซ้ือ/จัดจ้าง ฉบับ 1 1
Output

3. กระบวนการด าเนินการภายใต้สัญญา ส่งมอบงานงวดท่ี 1 ฉบับ         1.00 1
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ส่งมอบงานงวดท่ี 2 ฉบับ         1.00 1

ส่งมอบงานงวดท่ี 3 ฉบับ 1 1
Outcome

4.ออกแบบระบบบริหารราคาภาษีสรรพสามิต ระบบงานบริหารราคา ระบบงาน 1 1

กระบวนการตรวจสอบและติดตาม
ราคาขายปลีกแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 9 การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารราคาขายปลีกแนะน า

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นายสุพจน์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการสรรพสามิตช านาฐการพิเศษ
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี   1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1. บริหารการจัดเก็บรายได้ เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 593111
กลยุทธ์ท่ี   1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ช่ือ
ต ำแหน่ง
โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 4 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมำณ ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ

    เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน 29,240,000 บาท (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
    เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 595111

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

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 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท    5,833,300    5,833,300    5,833,400    5,833,300    5,833,300    5,833,400    5,833,300    5,833,300    5,833,400    5,833,300    5,833,300    5,833,400        70,000,000 
Outcome :
รำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ ฉบับ 1 1 1 1 4
ร้อยละของจ ำนวนคดีท่ีเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ ำนวนคดีคุณภำพ
ท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลัง
ท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

โครงการท่ี 10 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

100

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย)

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

นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
593111

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายเอกรินทร์  เกิดทอง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี   1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1. บริหารการจัดเก็บรายได้ เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 592151
กลยุทธ์ท่ี   1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ช่ือ
ต ำแหน่ง

โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 595111

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

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
   ประสานงานเพ่ือบูรณาการด้านการปราบปราม
   สินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ร้อยละ 25

3. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตาม
   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ร้อยละ 25

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการปราบปรามผู้กระท าผิด
   และสรุปผลการบูรณาการด้านการปราบปรามสินค้า
   ออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ร้อยละ 25

Output :
จ ำนวนคดีออนไลน์ คดี 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
จ ำนวนเงินน ำส่งคลังของคดีออนไลน์ บำท   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000     12,000,000 
รำยงำนสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

100

2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ

3. เพ่ือบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

4. เพ่ือหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามสินค้าออนไลน์

593111

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย)

1. เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย 
ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป 

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการท่ี 11 ปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์

นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1

1
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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 :
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ ฉบับ 1 1 2
ร้อยละของจ ำนวนคดีออนไลน์
ท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลัง
คดีออนไลน์ท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี   1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายมงคล  สุดโต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี   1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1. บริหารการจัดเก็บรายได้ เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง ป้องกันและปรำบปรำม
กลยุทธ์ท่ี   1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม และการตรวจสอบภาษี โทรศัพท์ 594111
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ช่ือ
ต ำแหน่ง

โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน     เงินงบประมำณ ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
    เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 595111

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

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 าหน่ายน  ามันดีเซลส าหรับ
   ชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 20 20

2. สรุปรายงานความคืบหน้าการศึกษาแนวทาง
   ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแล
   การจ าหน่ายน  ามันดีเซลส าหรับชาวประมง
   ในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร
   ให้กรมสรรพสามิตทราบ

ร้อยละ 20 20

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

ร้อยละ 20

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย)

1. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหน่ายน  ามันดีเซล ส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร
2. เพ่ือควบคุมการก ากับดูแลการจ าหน่ายน  ามันส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักรให้ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์
   ของการด าเนินโครงการฯ        
3. เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน าน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันเข้ามาในราชอาณาจักร

รายงานแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพฯเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
การควบคุม ก ากับดูแลการจ าหน่ายน  ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส           
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

นายมงคล  สุดโต
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
594111

1
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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

Output :
จ ำนวนคร้ังท่ีจัดประชุม คร้ัง 1 1 2

รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ ฉบับ 1 1 2

Outcome :
รำยงำนแนวทำงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพฯ
เสนอกรมทรำบ

ฉบับ 1 1

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 533201 533301 533401
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็นเคร่ืองมือช่วยให้กรมฯ สามารถจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
2. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต โทรศัพท์
3. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
4. เพ่ือด าเนินการตามนโยบายผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตามกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละมูลค่าภาษีของรายท่ีตรวจสอบภาษีเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ัวประเทศ  ร้อยละ 15 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการมีการช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปราม

การกระท าผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผู้ประกอบการสรรพสามิต
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 7,240,560.00 บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  2,561,520.00  บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 533201
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1,2,3  กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

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. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพ่ือวางแผนในการตรวจสอบใน
ภาพรวม

Output : 
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ ราย 18 37 41 34 130

2. ประชุมมอบหมายจ านวนรายช่ือผู้เสียภาษีให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ

3. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และขออนุมัติออกตรวจ
ตามแผน
4. ด าเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชีเอกสาร
หลักฐานย้อนหลังตามข้ันตอนการตรวจสอบภาษี

ร้อยละของจ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีเพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมายปีก่อน

ร้อยละ 20 20

5. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
6. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ กตส.1 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการต่อไป

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 13 ตรวจสอบภาษี

กัญญพิชญ์ ลาภมา , กรรณิกา ลิลิตธรรม , พรวิไล มีเนตร

นางสาวกัญญพิชญ์  ลาภมา

533201

Outcome :                
ร้อยละมูลค่าภาษีของรายท่ีตรวจสอบภาษี 
เทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ท่ัวประเทศ

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต



ร้อยละ 15 15

1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 533215
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. สร้างหลักเกณฑ์การรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศท่ีมีมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
2. เพ่ิมความถูกต้อง แม่นย า ในการรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
3. พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โทรศัพท์ 533202
4. สามารถตรวจสอบประวัติการถูกตรวจสอบภาษีของผู้ประกอบการได้อย่างเป็นปัจจุบัน
5. เป็นฐานข้อมูลส าหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ 2 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดท ารายงานการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและแม่นย า

เพ่ือท าการวิเคราะห์การจัดท าแผนการตรวจสอบในปีต่อไปได้อย่างถูกต้อง
3. มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีถูกตรวจสอบภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันย่ิงข้ึน

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 533201
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

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. รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 20)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2. ติดตามและประสานงานการรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศเพ่ือ
ความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล (ร้อยละ 20) ร้อยละ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

3. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ในมุมมองต่างๆ เช่น จ านวน
รายท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ จ านวนเงินภาษีท่ีประเมินจ านวนเงินภาษีท่ีรับช าระ
จริง และการผ่อนช าระ (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

4. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ เสนอกรมสรรพสามิต
เพ่ือทราบ (ร้อยละ 35) ร้อยละ 35

Output :
รายงานการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Outcome :
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ฉบับ 1 1 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 14 ก ากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ

นางเบญจพร ประจงกิจ

นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์

นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

2. สามารถตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการท่ีถูกตรวจสอบภาษีหรือประเมินภาษีไปแล้ว 

100

ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวขนิษฐกานต์ ใจพันธ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางวิภาวดี สาริการินทร์

และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของแสตมป์สรรพสามิตท่ีได้รับอนุมัติให้ท าลายและด าเนินการท าลายแล้ว (ร้อยละ 100) โทรศัพท์
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ มีการด าเนินการท าลายแสตมป์สรรพสามิต ท่ียกเลิกการใช้ตามกฎกระทรวงฯ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสุชาดา โชนะโต

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ ส านักบริหารการคลังและรายได้

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 100 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.พิจารณาประเภทแสตมป์ท่ีมีผลยกเลิกและให้มีการท าลายตามกฎกระทรวง 
ก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเคร่ืองหมายแสดงการเสีย
ภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

2.จัดท าหนังสือเวียนแจ้งส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีท่ัวประเทศเพ่ือให้คืนแสตมป์
สรรพสามิตท่ียกเลิกตามกฎกระทรวง

10

3.รวบรวมข้อมูลจ านวนและมูลค่าแสตมป์สรรพสามิตท่ีรับคืนจากส านักงานรรพ
สามิตพ้ืนท่ี

30

4.แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิตท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ หรือ
หมดความจ าเป็นต้องใช้ในราชการ

5

5.คณะกรรมการตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิตท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ หรือหมด
ความจ าเป็นต้องใช้ในราชการ รายงานผลการตรวจสอบ และขออนุมัติท าลาย
แสตมป์สรรพสามิต

20

6.แต่งต้ังคณะกรรมการท าลายแสตมป์สรรพสามิต 5
7.ด าเนินการท าลายแสตมป์สรรพสามิตท่ีมีผลยกเลิกตามกฎกระทรวง ก าหนด
ชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต และเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของ
ทางราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

20

Output : หนังสือเวียนแจ้งส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนท่ีให้คืนแสตมป์สรรพสามิต

ฉบับ 1 1

รายงานผลการท าลายแสตมป์สรรพสามิต ฉบับ 1 1
Outcome : ร้อยละของแสตมป์สรรพสามิตท่ีได้รับ
อนุมัติให้ท าลายและด าเนินการท าลายแล้ว

ร้อยละ 100 100

511002

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 15 การท าลายแสตมป์สรรพสามิต

511515

เพ่ือท าลายแสตมป์สรรพสามิตท่ียกเลิกการใช้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิต

511511

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 581302
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ

ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) โทรศัพท์ 581301
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายณรงค์ ศิริบ ารุงวงศ์
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก โทรศัพท์ 581101

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. ร่าง TOR ก าหนดคุณลักษณะของเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์จ านวน 4 เคร่ือง
2. พิจารณาผลการประกวดราคา
3. ตรวจรับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

4. วิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต

Output
เอกสารจัดท าร่าง (TOR) ฉบับ 4 4

จ านวนเคร่ืองมือท่ีจัดซ้ือ เคร่ือง 4 4

Outcome
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80

100 100

และปราบปรามของกรมสรรพสามิต

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 16 จัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทดแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

จัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการป้องกัน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

11,700,000.00      

1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามและการตรวจสอบภาษี



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางอรวรรณ สุริยมาตร์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 581403
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายชาญกิจ จรูญเกียรติก าจร

ผู้กระท าความผิดกฎหมายสรรพสามิต (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 581402

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานการตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 93,100.00   บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายณรงค์ ศิริบ ารุงวงศ์
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการเศษ รักษาการในต าแหน่ง

เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง โทรศัพท์ 581102

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. ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัย
ท่ีมีการผลิตตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป

Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100

2. การตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัย Output
จ านวนตัวอย่างน  ามันต้องสงสัยท่ีตรวจวิเคราะห์ จ านวน 35 35 35 35 140

3. ด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาและพัฒนา
วิธีการตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัยในอนาคต

Outcome
รายงานการตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัย ฉบับ 3 3 3 3 12

1. กรมสรรพสามิตได้วิธีการตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัย เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไป
2. การตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสร้างศักยภาพและความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตท่ีมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถวางแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 17 ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ ามันต้องสงสัย

1 บริหารการจัดเก็บภาษีรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น  ามันต้องสงสัย ส าหรับสนันสนุนการตรวจปราบปราม


ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 2

2. เพ่ีอเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตท่ีมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตในปัจจุบันและการพัฒนาต่อไปในอนาคต



1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท ำ ช่ือ
1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง

โทรศัพท์ 582409
1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน
เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
1. รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด ต าแหน่ง วิศวกรช านาญการพิเศษ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 582401
สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ผู้อนุมัติ ช่ือ
  เงินงบประมาณ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง

บาท
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

ส่วนควบคุมโรงงาน โทรศัพท์ 582101
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.
Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output
จ านวนมาตรวัดท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ เคร่ือง 8 10 10 10 10 8 10 10 10 10 96
Outcome
1. รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด ฉบับ 1 1 2
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ร้อยละ 85 85

กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ธีระชัย สมานทรัพย์

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
ระยะเวลำด ำเนินกำร

8,602,000.00       

จิรวิวัฒน์  นิคม

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป
สรรพสามิตสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3กิจกรรมหลัก

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังท่ี 
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 

โครงการท่ี 18 ซ่อมบ ารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา
เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี นายกฤษณบดี   พลวาปี

วิศวกรช านาญการ
1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

ไตรมำสท่ี 4

การตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตส าหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)

  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวณัฏฐนันท์  วันไชยธนวงศ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบย่ังยืน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)ต าแหน่ง
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) กฎหมายมีผลใช้บังคับ 7 ฉบับ โทรศัพท์
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กฎหมายในระดับอนุบัญญัติได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายวรพจน์  ด้วงพิบูลย์

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนกฎหมายและระเบียบ  ส านักกฎหมาย

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. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลกฎหมายใน
ระดับอนุบัญญัติท่ีต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไข (ร้อยละ 30)

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการ

ร้อยละ 15 5 5 5 30

2. พิจารณายกร่างกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ 
(ร้อยละ 40)

ร้อยละ 25 5 5 5 40

3. เสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้กรมสรรพสามิต
พิจารณา (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 5 5 5 3 2 20

4. กรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 2 2 2 2 2 10

Output : ร่างกฎหมายท่ีเสนอต่อ
กรมสรรพสามิต

ฉบับ 2 2 1 1 1 7

Outcome : กฎหมายมีผลใช้บังคับ ฉบับ 2 2 1 1 1 7

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 19 ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

541206

ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
541202

541201

นายประพันธ์ คงเอียด



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1.การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวจีราวรรณ  แสงส่อง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1.การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 521435
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี   -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ให้มีความรู้ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าเคร่ืองด่ืม (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในหน่วยงานกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความเข้าใจ โทรศัพท์ 521401
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าเคร่ืองด่ืม 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สินค้าเคร่ืองด่ืม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะน าผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า และประชาชน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม โทรศัพท์ 521001
5. เพ่ือปรับปรุงการบริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้ติดต่อราชการ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) คู่มือการปฏิบัติงานฯ ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ 1 เร่ือง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี รวมถึงบุคลากรในกรมสรรพสามิต

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีสินค้าเคร่ืองด่ืม สามารถแนะน า
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า และประชาชนท่ัวไป ได้อย่างถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานฯ  3 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

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.

Process
1. ศึกษาข้อมูลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

2. รวบรวมข้อมูลและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม และพิจารณา
คัดเลือกกระบวนงานเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และน าเสนอผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ร้อยละ 10

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 20 จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าเคร่ืองด่ืม

1



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

3. จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ
40

4. จัดท า Work shop ภายในส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

ร้อยละ 10

5. น าเสนอผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เพ่ือให้ความเห็นชอบ

ร้อยละ 10

6. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืมบนเว็บไซต์ส านัก
มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ร้อยละ 20

Output

ร่างคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม

ฉบับ 1 1

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสินค้าเคร่ืองด่ืม

ฉบับ 1 1

Outcome

คู่มือการปฏิบัติงานฯ ท่ีเผยแพร่บน
เว็บไซต์

เร่ือง 1 1

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวชลธิชา ขันทะพงษ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 522213
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี การก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีส าหรับสินค้าท่ีผลิตข้ึน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ

จากสินค้าท่ีได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ประกาศกรมสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ โทรศัพท์ 522211
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารงานเก่ียวกับการลดหย่อนและการคืนภาษีส าหรับสินค้าท่ีผลิตข้ึน ช่ือ นางสุภา เอ่ียมโอภาส

จากสินค้าท่ีได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้วเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ โทรศัพท์ 522201

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 522001

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.

Process
1.น าเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขว่าด้วยการ
ลดหย่อนและการคืนภาษีส าหรับสินค้า ท่ีผลิต
ข้ึนจากสินค้าท่ีได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว 
พ.ศ. ...... (ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
 กลุ่มผู้ประกอบการน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 21 การปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีส าหรับสินค้า

ท่ีผลิตข้ึนจากสินค้าท่ีได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560

1



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

3. รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นและ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

4. ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิต  เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขว่าด้วยการ
ลดหย่อนและการคืนภาษีส าหรับสินค้าท่ีผลิต
ข้ึนจากสินค้าท่ีได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว 
พ.ศ. ..... ให้ส านักกฎหมายด าเนินการให้มีผล
บังคับใช้  (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ
น าเสนอกรมทราบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1
Outcome
ประกาศกรมสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวนันทวดี วีระวัฒนาเดช
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 522311

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานระบบงานกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิงให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวนันทวดี วีระวัฒนาเดช
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล 1  ฉบับ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท้าให้การบริหารงานเก่ียวกับกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โทรศัพท์ 522311
ช่ือ นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน โทรศัพท์ 522301
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 2 ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 522001

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.

Process
1 ยกร่างประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การส่งเงินเข้ากองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง 
การขอรับเงินชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง และการส่ง
เงินชดเชยคืนกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

2. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ประกอบการ
น้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันผ่านการประชุมออนไลน์ 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

3. รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นจากการประชุมออนไลน์ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
4. ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การส่งเงินเข้ากองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง 
การขอรับเงินชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง และการส่ง
เงินชดเชยคืนกองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง ให้ส้านักกฎหมายด้าเนินการให้มีผลบังคับ
ใช้ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

 5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ
กรมสรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากท่ีมีผลบังคับใช้ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output
รายงานสรุปผลการประชุม ฉบับ 1 1
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1
Outcome
รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล ฉบับ 1 1

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 22 ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิตเพ่ือบริหารและพัฒนาระบบงานกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสุนันทา  ภาณุศักด์ิเจริญ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 522511

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอร่ีท่ีใช้เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายภาคภูมิ  ตันธนศรีกุล
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืน ซ่ึงมีหลักเกณฑ์บางประการท่ียังเป็นอุปสรรค (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
และสมควรให้มีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิคความสะดวกในการด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 522501
ท่ีต้องใช้แบตเตอร่ีเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืนเพ่ือส่งไปนอกราชอาณาจักร

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ประกาศกรมสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการด าเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้แบตเตอร่ีเป็นวัตถุดิบ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์

หรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืนเพ่ือส่งไปนอกราชอาณาจักร (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ โทรศัพท์ 522001

เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

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.

Process:
1. น าเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ 
ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 30

2. ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ ท่ีผ่านการเห็นชอบให้
ส านักกฎหมายพิจารณาด าเนินการตรวจและยกร่างเพ่ือให้
มีผลบังคับใช้ต่อไป

ร้อยละ 20

3. ด าเนินการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับประกาศกรม
สรรพสามิตฯ

ร้อยละ 30

4. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 20
Output
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1  1
คู่มือปฏิบัติงาน ฉบับ 1 1
Outcome

ประกาศกรมสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100

โครงการท่ี 23 ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอร่ีท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืน
เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2560



1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท ำ ช่ือ
1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง

โทรศัพท์
1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน
เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง โทรศัพท์
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ผู้อนุมัติ ช่ือ
 เงินงบประมาณ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

โทรศัพท์
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.
Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ 10

100

20

20

10

10

10

10

10

Output
ระเบียบหรือ(ร่าง)ระเบียบ
กรมสรรพสามิต

ฉบับ 1 1

Outcome
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

ร้อยละ 85 85

8. เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกาศใช้

ไตรมำสท่ี 4
กิจกรรมหลัก

1. แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบฯ

2. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลท่ีต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

3. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

4. เสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2

7. เสนอส านักกฎหมายตรวจสอบ

ไตรมำสท่ี 3

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังท่ี 

กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี 
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

582101

สรรพสามิตสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป

จิรวิวัฒน์  นิคม

5. ด าเนินการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. วิเคราะห์ผลการรรับฟัง และปรับปรุงแก้ไข

วิศวกรช านาญการ
582409

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ระยะเวลำด ำเนินกำร

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 

582501

โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
โครงกำรท่ี 24 ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสำมิต ท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้กำรตรวจสอบภำชนะเก็บ เคร่ืองมือวัดส ำหรับสินค้ำน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน สุรำ

เป้ำหมำยกระทรวงกำรคลังท่ี 

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

สุเวช พงษาพันธ์
วิศวกรช านาญการพิเศษร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

นายกฤษณบดี   พลวาปี



 

 

 
 

 

5 โครงการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม  
และพลังงาน 
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนามาตรการภาษีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
กลยุทธ์ 2.2.1 พัฒนามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4. การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ และสังคม ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวอภิภา วิศรุตเวช
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 4. การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ และสังคม (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช้านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน โทรศัพท์ 535516
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน ช่ือ นางสาวสรัลพัชร  คล่องดี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี - ต้าแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 535512
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในการบริโภคสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ น ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายภูดิศ  จันทน์ขาว
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือกเพ่ือสุขภาพให้กับประชาชนมากขึ น โทรศัพท์ 535501

2. เป็นองค์ความรู้ให้กรมสรรพสามิตเพ่ือน้าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ือสุขภาพต่อไป
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวรัชฎา วานิชกร

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักแผนภาษี
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 535102

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ส้านักแผนภาษี

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.

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บ
ภาษีสินค้าท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

Process : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 1 1

ระดับ 2. จัดท้าร่างกฎกระทรวงการคลัง ระดับ 2 2 2

ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 3 3 3

ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ต่อกระทรวงการคลัง เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 5 5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 25 จัดเก็บภาษีสินค้าท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4. การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ 
และสังคม
 ผู้จัดท า ช่ือ นายปรียวิศว์ พริ งศุลกะ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 4. การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ 
และสังคม
 (ผู้ปฏิบัติงาน) ต้าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  ด้วยนโยบายภาษีเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน โทรศัพท์ 521342  

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -

วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายด้ารงศักด์ิ วันแอเลาะ

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

โทรศัพท์ 521301

ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์
(ผอ.ส้านัก) ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

โทรศัพท์ 521001
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1  ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2. มีแนวทางความเป็นไปได้ในการใช้ภาษีสรรพสามิตเพ่ือควบคุมและบริหารจัดการบุหร่ีไฟฟ้าในประเทศไทย

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

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.

Process

1. การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง (ร้อยละ 20) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 5 5 5 100

2. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความส าเร็จของมาตรการการ
ควบคุมบุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 5 5 5 5

4,980,000  บาท

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 26 ศึกษาบุหร่ีไฟฟ้าเพ่ือประเมินโอกาสเชิงเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลังอย่างย่ังยืน

1. เพ่ือประเมินความสูญเสียโอกาสเชิงเศรษฐกิจและสุขภาพ รวมถึงรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีเกิดจากการไม่สามารถน้าบุหร่ีไฟฟ้ามาเป็น
ฐานภาษี

2. เพ่ือศึกษากรอบแนวความคิดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีไฟฟ้า และแนวทางในการใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตในการควบคุม
การบริโภคบุหร่ีไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั งรูปแบบ และความเป็นไปได้ในการด้าเนินการ

3. เพ่ือเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทาง/ มาตรการการบริหารจัดการบุหร่ีไฟฟ้าในประเทศไทย โดยศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับข้อดี
ข้อเสียท่ีคาดว่าจะเกิดขึ นจากการด้าเนินการดังกล่าว เพ่ือเป็นทางเลือกในการด้าเนินการเก่ียวกับการควบคุมและบริหารจัดการบุหร่ีไฟฟ้า

1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายรวมทั งผลการวิเคราะห์เพ่ือเสริมศักยภาพและสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการบุหร่ีไฟฟ้าในประเทศไทย
ซ่ึงได้มีการพิจารณาผลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน

1



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

3. วิเคราะห์หลักการ แนวทางในการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินความ
เป็นไปได้ในการใช้ภาษีสรรพสามิตในการควบคุมการบริโภคบุหร่ีไฟฟ้า และ
เสนอแนวทางในการด าเนินการใช้ภาษีสรรพสามิตในการควบคุมการบริโภค
บุหร่ีไฟฟ้า (ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 5 5 5

4. การระดมความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาความ
เหมาะสม และเป็นไปได้ในการใช้ภาษีสรรพสามิตเพ่ือควบคุมการบริโภค
บุหร่ีไฟฟ้า ในลักษณะของการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 5 5 5 5

5. การสรุปผลการศึกษาเบ้ืองต้น และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับ
แนวทาง/มาตรการการบริหารจัดการบุหร่ีไฟฟ้าในประเทศไทย 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 5 5 5 5

Output

สรุปแนวทางความเป็นไปได้ในการควบคุม
การบริโภคบุหร่ีไฟฟ้า (เบื องต้น)

ฉบับ 1 1

รายงานสรุปผลการศึกษา ฉบับ 1 1

Outcome

รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ และสังคม ผู้จัดท า ช่ือ นายทรงชัย มรกตจินดา
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 4 การลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ และสังคม (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 581502
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรีนราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 581501

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายณรงค์ ศิริบ้ารุงวงศ์
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ รักษาการในต้าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์สินค้า

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 3 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง โทรศัพท์ 581102

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. ศึกวิธีการตรวจวิเคราะห์เกลือ สารอาหารและ
สารอ่ืนในสินค้าเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 100 100
2. พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารอาหารและสาร
อ่ืน
3. ด้าเนินการจัดท้าโครงการศึกษาและพัฒนา
วิธีการตรวจวิเคราะห์สารอาหารและสารอ่ืน
ในสินค้าเคร่ืองด่ืม ระยะท่ี 2

Output
จ านวนวิธีการตรวจวิเคราะห์สารอาหารและสารอ่ืน
ในสินค้าเคร่ืองด่ืม

จ้านวน 1 1 2

Outcome
รายงานการตรวจวิเคราะห์สารอาหาร ฉบับ 1 1

Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

3. สามารถเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตท่ีมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถวางแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ตามการขอใช้สิทธิเสียภาษีตามมูลค่าส้าหรับการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตตามท่ีกฎหมายก้าหนด

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

4,000,000.00

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 27 ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เกลือ สารอาหารและสารอ่ืนในสินค้าเคร่ืองด่ืมและสินค้าสรรพสามิต

2 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษี เพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

รายงานการตรวจวิเคราะห์สารอาหาร

1. เพ่ือศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณเกลือ และตัวอย่างเคร่ืองด่ืมท่ีเติมสารอาหารและสารอ่ืนส้าหรับการตรวจสอบ

3. เพ่ีอเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตท่ีมีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตในปัจจุบันและการพัฒนาต่อไปในอนาคต

2. เพ่ือให้ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณเกลือ สารอาหารและสารอ่ืนท่ีเติมในสินค้าสรรพสามิตส้าหรับสนับสนุนการพิจารณาตรวจสอบ
สูตรกรรมวิธีการผลิตสินค้าสรรพสามิต ส้าหรับการบริหารจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบปราบปราบ
ผู้กระท้าความผิดกฎหมายสรรพสามิต

1. กรมสรรพสามิตได้วิธีการวิเคราะห์ปริมาณเกลือ และตัวอย่างเคร่ืองด่ืมท่ีเติมสารอาหารและสารอ่ืนส้าหรับการตรวจสอบตามการขอใช้
สิทธิเสียภาษีตามมูลค่าส้าหรับการบริหารจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตตามท่ีกฎหมายก้าหนด
2. สามารถตรวจวิเคราะห์เกลือ สารอาหารและสารอ่ืนท่ีเติมในเคร่ืองด่ืมและสินค้าสรรพสามิต โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในปัจจุบันส้าหรับสนับสนุนการพิจารณาตรวจสอบสูตรกรรมวิธีการผลิตสินค้าสรรพสามิต ส้าหรับการบริการจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบ
ปราบปรามผู้กระท้าความผิดกฎหมายสรรพสามิต



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 5. การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ผู้จัดท า ช่ือ นางสาววลัยภรณ์  รัตนพันธ์ , นายภัทร ภัทรประสิทธ์ิ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5. การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ช่ือ นางสาวทัศนี อ่อนรู้ท่ี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี - ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 535507
วัตถุประสงค์ ใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดเก็บภาษีเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายภูดิศ  จันทน์ขาว

รวมถึงมาตรการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ 
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ โทรศัพท์ 535501
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีข้ึน

2. เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวรัชฎา วานิชกร
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 535102

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ส านักแผนภาษี

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.

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บภาษี
สินค้าและบริการเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

Process : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 1 1

ระดับ 2. จัดท าร่างกฎกระทรวงการคลัง ระดับ 2 2 2
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 3 3 3

ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
 ต่อกระทรวงการคลัง เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
 ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 5 5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : มาตรการท่ีมีผล
บังคับใช้

ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 28 จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

535510, 535513



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 5. การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวอาริยา   ภู่วัตนกุล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5. การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน โทรศัพท์ 535517
กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ช่ือ นางสาววลัยภรณ์  รัตนพันธ์
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ

โทรศัพท์ 535510
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายภูดิศ  จันทน์ขาว

ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ 
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ โทรศัพท์ 535501
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือกเพ่ือส่ิงแวดล้อม และพลังงานให้กับประชาชนมากข้ึน

2. สร้างส านึกความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม พลังงาน และความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวรัชฎา วานิชกร

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 535102

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ส านักแผนภาษี

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.

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับโครงสร้างภาษี
สินค้าและบริการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้สอดรับกับ
เทคโนโลยีและสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

Process : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 1 1

ระดับ 2. จัดท าร่างกฎกระทรวงการคลัง ระดับ 2 2 2
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อ
กรมสรรพสามิต เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 3 3 3

ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ต่อ
กระทรวงการคลัง เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 5 5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 29 จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal 

กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่งคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 

กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริม Innovation Culture  

กลยุทธ์ 3.2.1 บูรณาการการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการใหบ้ริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

4 โครงการ 
 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ นายสุรศักด์ิ  วงษ์สุวรรณ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 63501
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ช่ือ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) จ ำนวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ (2 ชุด)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ช่ือ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมำณ 78,580,000 บำท
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ส านัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

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 าร่าง TOR ขอบเขตของงาน Process : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร ร้อยละ 5
2. ด าเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding ด ำเนินงำน ร้อยละ 5

3. ลงนามในสัญญา ร้อยละ 10
4. ส่งมอบงวดงวดงาน
    4.1 งวดงานท่ี 1 ร้อยละ 5
    4.2 งวดงานท่ี 2 ร้อยละ 15
    4.3 งวดงานท่ี 3 ร้อยละ 15
    4.4 งวดงานท่ี 4 ร้อยละ 10
5. ตรวจรับงาน ร้อยละ 5 15 15

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 30 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต

1. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล
และซอฟต์แวร์ท่ีกรมใช้งานอยู่  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และรองรับการขยายงานของผู้ใช้งานของระบบงานสารสนเทศ กรมสรรพสามิต

1. กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีรองรับปริมาณผู้ใช้งาน และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนได้อย่างต่อเน่ือง และมีเสถียรภาพ
2. กรมสรรพสามิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลพร้อมซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยท าให้สามารถใช้งานได้
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นายสุรศักด์ิ  วงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส
63501

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้ำส่วน/
กลุ่ม/ฝ่ำย)

นายจรัสพงษ์  สมานบุตร
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
65102

ผู้อนุมัติ
(ผอ.ส ำนัก)

3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุค New Nomal

2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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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

Output
1. เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
2. สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
3. เอกสารส่งมอบงาน ฉบับ 1 1 1 1 4
4. เอกสารตรวจรับ ฉบับ 1 1 1 3
Outcome
จ ำนวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ ชุด 2 2
ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 2 48 40 90

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวลลิตา  ชาลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 552416
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ... 
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นำงนิรมล พวงพยอม

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) โทรศัพท์ 552401
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางฉันทนา สมกุล
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง เลขานุการกรม
 เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ โทรศัพท์ 552001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประสานราชการ  ส านักงานเลขานุการกรม

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. จัดอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือใช้งานระบบฯ Process : ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำน

ร้อยละ 20

2. ตรวจรับงาน 20

3. ประชาสัมพันธ์ระบบงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ

20

4. เปิดใช้ระบบงาน 20
5. ประเมินผลความพึงพอใจ                
 ของผู้ใช้บริการผ่านระบบงาน

20

Output :  เอกสำรส่งมอบ
งำน

ฉบับ 1 1

Outcome :                  
 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรผ่ำนระบบ

ร้อยละ 80 80

โดยการน าระบบท่ีทันสมัยมาใช้บน Smart Phone
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ ร้อยละ 80

ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้การรับเร่ืองร้องเรียนและการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนท่ัวไปสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน

กรมสรรพสามิตมีช่องทางใหม่ท่ีสะดวก รวดเร็ว ในการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน การกระท าผิดข้อเสนอแนะ และสามารถส่ือสาร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
3 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุค New Normal
3.1.2 ส่งเสริม Innovation Culture

โครงการท่ี 31 ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เร่ืองร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ

100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวอัชฌาพร  สาระวรรณ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 64203
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ

หลัก
ช่ือ นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการน าเข้า-ส่งออก (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 64201

4. ลดระยะเวลาการให้บริการของภาครัฐท่ีเก่ียวกับการน าเข้าส่งออก
5. ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรพสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวมในการ
ท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ท าให้มี
ความปลอดภัย เช่ือถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ระบบงาน (1 ระบบ)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ประกอบการและประชาชน ได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

3. ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายลดลงในด้านการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต และกรมสรรพสามิต
 มีค่าใช้จ่ายลดลงด้านการจัดการเอกสารและการจัดการข้อมูล
4. กรมสรรพสามิตมีข้ันตอนการให้บริการท่ีทันสมัย มีความปลอดภัย เช่ือถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้อง  แม่นย า
5. ลดระยะเวลาในการด าเนินธุรกรรมน าเข้า-ส่งออกโดยรวมของประเทศไทย

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 19,776,100 บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายจรัสพงษ์  สมานบุตร
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 65102

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วน…นโยบายและบริหารสารสนเทศ.....ส านัก..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.......

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 32 เพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลการน าเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะท่ี ๒

2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุค New Nomal
3.2.1 บูรณาการการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนท่ีน าเข้า-ส่งออก ให้มีบริการท่ีครบวงจร
 สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

7. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและกรมสรรพสามิตมีระบบท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความปลอดภัย เช่ือถือได้
อย่างมีมาตรฐาน

3. ให้บริการข้อมูล และเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลจากหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง

2. กรมสรรพสามิตสามารถมีข้อมูลและระบบงานท่ีครบวงจรส าหรับการน าเข้า-ส่งออก ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีอากรในรายละเอียดของแต่ละรายผู้เสียภาษี และ
ภาพรวมท้ังหมด

1



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 าร่าง TOR ขอบเขตของงาน Process : ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 10

2. ด าเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding ด าเนินงาน ร้อยละ 10
3. ลงนามในสัญญา ร้อยละ 20
4. ส่งมอบงวดงาน
    4.1 งวดงานท่ี 1 ร้อยละ 20
    4.2 งวดงานท่ี 2 ร้อยละ 20
5. ตรวจรับงวดงาน ร้อยละ 10 10

Output :
1. เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
2. สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
3. เอกสารส่งมอบงาน ฉบับ 1 1 2
4. เอกสารตรวจรับ ฉบับ 1 1 2
Outcome :
1. ระบบงาน ระบบ 1 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 5 35 40

100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวศิรประภา ตังสกุล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในยุค New Normal โทรศัพท์ 521255
กลยุทธ์ท่ี 3.2.2 ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวศศินันท์ พินิศภัคพงศ์

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
โทรศัพท์ 521201

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 4  ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้อนุมัติ ช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน โทรศัพท์ 521001  
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง Process   

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการย่ืน
ขอและวิธีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับบริการ 
สุรา ยาสูบ และไพ่ (รายใหม่)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 40 100

  2. ยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 30
  3. เสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้กรมฯ เห็นชอบ ร้อยละ 20
  4. ส่งร่างกฎหมายให้ส านักกฎหมายเพ่ือด าเนินการ
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ร้อยละ 10

Output
รายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูล ฉบับ 1 1 2
Outcome
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1  1 1 4

และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในการ

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสท่ี 2

กรมสรรพสามิตเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

ไตรมาสท่ี 3

ย่ืนขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (รายใหม่) ให้สามารถย่ืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

รวมท้ังส้ิน
หน่วยนับ

ตัวช้ีวัด

โดยไม่ต้องไปติดต่อ ณ หน่วยงานราชการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 33 แผนส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) 

ให้เป็นดิจิตอลโดยสมบูรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (รายใหม่) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 4

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)



 
 

16 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0  
กลยุทธ์ 4.1.2 การติดตามผลและเพิ่มประสิทธภิาพของมาตรการภาษีที่มีผลบงัคับใช้ 
กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
กลยุทธ์ 4.2.2 ยกระดับมาตรฐานการให้บรกิาร 
กลยุทธ์ 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ นายเมธี  ต้ังศรีพงศ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 64309
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ ให้รองรับการท าธุรกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายทินกร  อ่องแสงคุณ

ท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการขอใบอนุญาตท่ีหลากหลายช่องทาง (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ระบบงาน (1 ระบบ) โทรศัพท์ 64301
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 

ท่ีรองรับการท างานตามระเบียบและประกาศท่ีเป็นปัจจุบัน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 32,207,600 บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายจรัสพงษ์  สมานบุตร

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

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.ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงาน Process ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 15
2.ด าเนินการพิจารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้างและ
ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง

ของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

3.เอกสารงวดงานท่ี 1 ส่งมอบเอกสาร
แผนการด าเนินงาน

ร้อยละ 15

4.เอกสารงวดงานท่ี 2 ส่งมอบเอกสารผล
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน

ร้อยละ 25

5.เอกสารงวดงานท่ี 3 ส่งมอบเอกสารผลการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ร้อยละ 30

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 34 พัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่

4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0

6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมภิบาลและเป็นมืออาชีพ

100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1



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

Output
1. เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
2. สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
3. เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 1 ฉบับ 1 1
4. เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 2 ฉบับ 1 1
5. เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 3 ฉบับ 1 1
Outcome
1. ระบบงาน ระบบ 1 1
2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

ร้อยละ 5 25 30 60

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 : พัฒนาองค์กรไปสู่ สรรพสามิต 4.0
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร จ านวน 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ช่ือ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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 าแบบประเมินตนเองของกรมสรรพสามิต 
(Self – Assessment) ผ่านระบบ PMQA 4.0 ร้อยละ 25 100

2. จัดท าผลงาน เพ่ือส่งรางวัลบริการภาครัฐ หรือ
รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 1 ผลงาน ร้อยละ 25

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application 
Report) ผ่านระบบ PMQA 4.0 ร้อยละ 30

4. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์
ร้อยละ 10

5. สรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร
ร้อยละ 10

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
531101

3. กรมสรรพสามิตสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรไปสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 35 สรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่การพัฒนาจนเกิดผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวปุณณิญาณ์ งามปล่ัง
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
531106

1. เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มีความต่อเน่ือง และยกระดับไปสู่ระดับพัฒนาจนเกิดผล ตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
2. เพ่ือยกระดับกระบวนการท างานขององค์กรให้สามารถเป็นผู้น าของหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ในระดับพัฒนาจนเกิดผล 531101
3. เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรไปสู่การบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. หน่วยงานของกรมสรรพสามิตสามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 มีความต่อเน่ือง และยกระดับไปสู่ระดับพัฒนา
จนเกิดผล ตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ.ร.
2. กรมสรรพสามิตสามารถยกระดับกระบวนการท างานขององค์กรให้สามารถเป็นผู้น าของหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ในระดับพัฒนา
จนเกิดผล

1



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

Output
รายงานการประเมินตนเองท่ีส่งผ่านโปรแกรม PMQA
 4.0

ฉบับ 1 1

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ 
(Application Report) ผ่านระบบ PMQA 4.0

ฉบับ 1 1

Outcome
รายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร ฉบับ 1 1

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 : พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) คะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ "A" (ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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. ทบทวนประกาศเจตนารมย์เจตจ านงสุจริตในการบริหาร
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Process  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

ร้อยละ 10 100

2. แจ้งให้ทุกหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค 
เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์เจตจ านงสุจริตในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามิตผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ของหน่วยงาน  บอร์ดประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 5

3. ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงเว็บไซต์กรมสรรพสามิตรองรับการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2565

ร้อยละ 5

ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
531101

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 36 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต (Excise Integrity and Transparency Assessment: Excise-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์สอ้ิง
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
531111

1. เพ่ือยกระดับการปรับปรุงและพัฒนา “ระบบงาน” ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน ลดข้ันตอนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
2. เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรของกรมสรรพสามิตในการป้องกันและลดความเส่ียงจากการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต
รวมถึงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

531002

3. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนท่ัวไป มีความเช่ือม่ันในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตว่ามีมาตรฐาน สะดวก
รวดเร็ว และเป็นธรรม

กรมสรรพสามิตมีคะแนนการประเมินอยู่ใน 50 อันดับแรก ของส่วนราชการระดับกรมท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

1



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

4. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอข้อมูล
ประกอบการประเมิน ITA ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ประกอบด้วย
     (1) ข้อมูล (จ านวน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรของ
กรมสรรพสามิต) 
     (2) ข้อมูล (จ านวน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(ผู้รับบริการ/ผู้ประกอบการ/ผู้ท่ีเคยมาติดต่อกับกรมสรรพสามิต)
     (3) รายช่ือบุคลากรกรมสรรพสามิต เพ่ือเข้าร่วมการตอบ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
     (4) รายช่ือและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือเข้า
ร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Process  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

ร้อยละ 10

5. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอให้ด าเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม
สรรพสามิตให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ร้อยละ 10

6. น าเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน ITA ในระบบ ITAS
    - จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
    - จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
    - รายช่ือและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีเข้าร่วม
ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT

ร้อยละ 10

7. ด าเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ใน
ระบบ ITAS

ร้อยละ 20

8. แจ้งให้บุคลากรท่ีมีรายช่ือเข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้าตอบแบบวัด IIT ในระบบ ITAS 
ไม่น้อยกว่าจ านวนข้ันต่ าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด

ร้อยละ 10

9. แจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประสานไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกท่ีมีรายช่ือเข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัด EIT ในระบบ ITAS ไม่
น้อยกว่าจ านวนข้ันต่ าท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด

ร้อยละ 10

10. สรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร ร้อยละ 10

2



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

Output

1. ประกาศเจตนารมย์เจตจ านงสุจริตในการบริหาร
ราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ฉบับ 1 1

2. รายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร ฉบับ 1 1

Outcome

คะแนนการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2565 อยู่ในระดับ "A" (ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)

คะแนน 85 85

3



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวไปรยา   อาจเลิศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 532007
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวไปรยา   อาจเลิศ

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 532007

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลัย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 459,375 บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 532001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

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 าแผนการการปฏิบัติงาน 
(Engagement Plan) (ร้อยละ 20)

 ร้อยละ 1 4 1 3 2 3 2 2 2

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30)  ร้อยละ 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 1
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 30)  ร้อยละ 3 3 5 3 3 5 4 4
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 20)  ร้อยละ 5 3 3 3 3 3

Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับ 2 2 3 2 1 3 3 3 19

Outcome :
ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วย
รับตรวจน าไปปฏิบัติ

ร้อยละ 80 80 80

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วย
รับตรวจ

ร้อยละ 80 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 37 ตรวจสอบภายในเพ่ือส่งเสริมกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการก ากับดูแลท่ีดี

ตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูล ด้านการตรวจสอบการเงิน (Financial
Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบ
การด าเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบอ่ืน ๆ  รวมท้ังการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวไปรยา   อาจเลิศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 532007
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ ช่ือ

ต าแหน่ง
โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน  ร้อยละ 60
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บริหารงานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลัย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 532001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

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. แต่งต้ังคณะท างาน (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

2. จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบงานตรวจสอบ
ภายในเชิงบูรณาการ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 10 10 10

3. ประสานงานเพ่ือด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
 (ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

4. พัฒนาระบบร่วมกับคณะท างานและ  ผู้รับจ้าง 
(ร้อยละ 40)

ร้อยละ 5 5 5 5 10 10

Output :
จ านวนคร้ังในการจัดประชุม คร้ัง 1 1 1 1 1 5

Outcome :
ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบงานตรวจสอบ
ภายใน

ร้อยละ 60 60

นางสาวไปรยา   อาจเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
532007

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100

Process :
ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 38 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ 

พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมการบริหารงานท้ังกระบวนการ สามารถตรวจสอบ
ภายใน ต้ังแต่ต้นน้ าไปถึงปลายน้ า ผ่านระบบดิจิทัล และสามารถตรวจสอบได้ครอบคลุม   
ทุกประเภทการตรวจสอบเช่ือมโยงฐานข้อมูล และตรวจสอบผ่านระบบแบบออนไลน์ได้

ไตรมาสท่ี 1

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวไปรยา   อาจเลิศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 532007
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวไปรยา   อาจเลิศ

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 532007

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการให้ค าปรึกษาแนะน า ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้มากย่ิงข้ึน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลัย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 532001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

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. ให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจเก่ียวกับ
การควบคุมภายใน

คร้ัง 1

2. รวบรวม กฎหมาย ระเบียบเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่
ทางเว็บไซต์

คร้ัง 1 1 1 1 1

3. จัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ

คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. เผยแพร่ข้อเสนอแนะ และข้อหารือ
ประจ าปีงบประมาณ

คร้ัง 2

Output : 
จ านวนช่องทาง ในการให้ค าปรึกษา
แนะน า

ช่องทาง 2 3 5

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับ
ตรวจต่อการให้ค าปรึกษาแนะน า

ร้อยละ 80 80

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Process : 
จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ข้อมูลให้
ค าปรึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 39 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงบูรณาการ

ให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ
กรมสรรพสามิต และปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐให้ดีข้ึน

18

ไตรมาสท่ี 1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี  6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นายสุพจ บุญห่อ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 541507      
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี      -
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลางและ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสุพจ บุญห่อ

การจัดการของกลางให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 โทรศัพท์ 541507                 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

และพ้ืนท่ีสาขาสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 541001           

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565        
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง  ส านักกฎหมาย

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.ให้ความรู้ ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 50 50 100

2.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้

Output จ านวนคร้ัง
ท่ีออกให้ความรู้

คร้ัง 2 2 4

Outcome  ร้อยละ
ของบุคลากรท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 80 80

Process ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 40 ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวนันทรัตน์  ภู่เกตุ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 511414
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติคืนเงินภาษีให้มีความถูกต้องก่อนขอท าความตกลงกับกระทรวงฯ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางวิไลลักษ์  เตือนใจตน
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความถูกต้องของการจ่ายคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตด าเนินการจ่ายคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โทรศัพท์ 511401
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสุชาดา  โชนะโต

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 511001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ส านักบริหารการคลังและรายได้

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. รับเร่ืองท่ีพ้ืนท่ีอนุมัติจ่ายคืนเงินภาษี Process :
2. ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น
3. ตรวจสอบการใช้อ านาจตามระเบียบ/กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง
4. ตรวจสอบข้อมูลการรับ-น าส่งเงินรายได้เข้าคลังของ
สินค้าท่ีขออนุมัติคืนภาษี
5. ตรวจสอบเอกสารการน ารายได้ส่งคลังทางบัญชี/
ระบบ Gfmis
6. เสนออนุมัติจ่ายคืนเงินภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีสิทธิ

Output :
จ านวนเร่ืองท่ีส่งขอ
อนุมัติจ่ายคืนเงินภาษี
สรรพสามิตให้แก่ผู้มีสิทธิ

ฉบับ             2             3             5             5             5             5             5             5             5             5             5            10         60.00 

Outcome :
ร้อยละความถูกต้องของ
การจ่ายคืนเงินให้กับผู้มี
สิทธิ

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100
ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

100 100 100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 41 การตรวจสอบคืนเงินภาษีสรรพสามิต 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100 100 100ร้อยละ 100 100 100 100 100



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวลลิตา  ชาลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 552416
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นำงนิรมล พวงพยอม

ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) โทรศัพท์ 552401
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมำณ
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน500,000 บำท ผู้อนุมัติ ช่ือ นางฉันทนา สมกุล
เงินนอกงบประมำณอ่ืนๆ (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง เลขานุการกรม

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 552001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

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. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมฯและก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียพร้อมท้ังก าหนดประเด็นท่ีจะ
น ามาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565

Process     
ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน

ร้อยละ 20

2. แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนของ
กรมสรรพสามิต (Stakeholder)

20

3. จัดท าแผนงาน/โครงการในการสร้าง
การ
มีส่วนร่วมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

20

การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมภิบาลและเป็นมืออาชีพ
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมภิบาลและเป็นมืออาชีพ
4 พัฒนาองค์สู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.2.1 ส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

โครงการท่ี 42 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 4
ฝ่ายประสานราชการ  ส านักงานเลขานุการกรม

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)

เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และร่วมติดตามตรวจสอบ

กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน และน าความต้องการของประชาชนไปก าหนดแนวทาง

 1



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

4. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
ได้แล้วเสร็จครบถ้วน  โดยมีการติดตาม
ความคืบหน้าของการด าเนินการและ
รายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร

20

5. เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

20

Output      
ร้อยละควำมส ำเร็จของ
แผนสร้ำงกำรมีส่วนร่วมฯ

ร้อยละ 100 100

Outcome  
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 พัฒนาองค์สู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 4.2.2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
ต าแหน่ง
โทรศัพท์

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมของเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร และการสมัครในระบบ Online 
(GECC Online)

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

2. ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1-10 มีจ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ในการก ากับดูแลท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC 
อย่างน้อย 1 แห่งต่อภาค

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
     เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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. การทบทวนคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ
กรมสรรพสามิต ภาคท่ี 1 - 10 ประจ าปี พ.ศ. 2565

Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 10 100

2. การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยเชิญคณะท างาน
ตรวจติดตามฯ และบุคลากรของส านักงานฯท่ีเข้าร่วมรับรอง
มาตรฐานฯ เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวกและเพ่ือเตรียมความพร้อม ด้าน
เอกสารและด้านสถานท่ี ก่อนส่งใบสมัครฯ เพ่ือขอรับรอง
มาตรฐาน GECC

ร้อยละ 20

3. บุคลากรของส านักงานฯ ท่ีเข้าร่วมรับรองมาตรฐาน GECC 
ด าเนินการกรอกใบสมัครการรับรองมาตรฐานฯ และส่งใบสมัคร
เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน GECC ไปยังส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

ร้อยละ 15

4. การติดตามผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมิน
เบ้ืองต้นจาก ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ร้อยละ 10

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
531001

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

531101

4. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวกท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการขอรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปีถัดไป
จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ในการก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๑-๑๐ ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC 
อย่างน้อย ๑ แห่งต่อภาค

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. บุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนิน การขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรของส านักงานพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก และแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี ด้านเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการตรวจประเมินในการขอรับรองมาตรฐานฯ 
(GECC) ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ีขอรับรองมาตรฐานฯ (GECC) และท่ีต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ (GECC)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 43 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวนวธ์ิฬส  พุฒเมือง
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
531112

1



5. บุคลากรจาก กพร. เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และด้าน
สถานท่ี รวมท้ังเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเข้าร่วมการรับฟังการ
ตรวจประเมินมาตรฐานฯ ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/
พ้ืนท่ีสาขา ท่ีผ่านการตรวจคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้นจาก
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ณ สถานท่ีปฏิบัติงาน
จริง (Site Visit) หรือผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล 
(Video Conference)

ร้อยละ 20

6. ติดตามการประกาศผลหน่วยงานท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จาก คณะกรรมการอ านวยการ
ศูนย์ราชการสะดวก

ร้อยละ 10

7. การสรุปผลการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และ
จัดท ารายงานเพ่ือเสนอผู้บริหารต่อไป

ร้อยละ 15

Output :
จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ใน
การก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๑-
๑๐ ผ่านการคัดกรองเอกสารเบ้ืองต้นอย่างน้อย
ภาคละ ๑ แห่ง

แห่ง 10 10

2. รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1
Outcome :
จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ใน
การก ากับดูแลของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี ๑-
๑๐ ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC อย่างน้อย 
๑ แห่งต่อภาค

แห่ง 10 10

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ นางจารุณี  ฉายวิริยะ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 552302
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางจารุณี  ฉายวิริยะ

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

และผู้ท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
โทรศัพท์ 552302

จัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 85 ผู้อนุมัติ ช่ือ นางฉันทนา สมกุล
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง เลขานุการกรม 

2. ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทราบถึงการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและผู้ท่ีเสียภาษีโดยสุจริต โทรศัพท์ 552001
3. ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมีความสัมพันธ์อันดีกับกรมสรรพสามิต

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

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. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5)

Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100

2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติกรมฯ (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5
3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ ร้อยละ 5 5 5 5
เพ่ือด าเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 20) 
4. ก าหนดรูปแบบและเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 10
จ านวน 2 เร่ือง ดังน้ี (ร้อยละ 10)
   4.1 บทบาทหน้าท่ีกรมสรรพสามิต
   4.2 นวัตกรรมด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจและหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตเพ่ิมมากข้ึน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม 

500,000.00           

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนักว่ากรมสรรพสามิต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 44 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมากข้ึน

6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายฯ

1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจและหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีมีต่อประชาชน
2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนท่ัวไปให้ทราบถึงการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภค

1



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

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง ร้อยละ 15 15 15 15
ดังน้ี (ร้อยละ 60)
   5.1 ส่ือโทรทัศน์
   5.2 ส่ือวิทยุ
   5.3 Facebook Fanpage 2 Fanpage
   5.4 Youtube 

Output
สัญญาจัดซ้ือจ้าง ฉบับ 1 1
จ านวนเผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์ คร้ัง 4 4
จ านวนเผยแพร่ผ่านส่ือวิทยุ คร้ัง 400 400
จ านวนการรับชมผ่านทางส่ือออนไลน์ views ######        250,000 
Outcome
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี
กรมสรรพสามิต

ร้อยละ 85 85

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับนวัตกรรมด้าน
การจัดเก็บภาษี

ร้อยละ 85 85

1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นายคติ อาภากุลอนุ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ส านัก ท่ี 1.5 พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มีกรอบความคิด(Digital mindset)และทักษะ (Digital Skill) ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายคติ อาภากุลอนุ

ท่ีจ าเป็นท่ีจะสนับสนุนการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคคลในการปรับเปล่ียนภาครัฐ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางท่ีระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 กันยายน 2560 เร่ืองแนวทาง โทรศัพท์
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีก าลังคนท่ีมีทักษะดิจิทัลท่ีเหมาะสมและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้
3.เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมสรรพสามิตสามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาท และพฤติกรรมท่ีคาดหวัง

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจและทักษะดิจิทัลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านดิจิทัลท่ีเหมาะสมและสามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวนิตยา โสรีกุล

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 2,700,000 บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

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. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร 20 20
2. ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จ่าย 20 20
3. ขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร 20 20
4. ด าเนินการจัดอบรม 5 1 1 3 2 2 1 3 2 20
5. ประเมินผลการจัดอบรม 5 1 1 3 2 2 1 3 2 20

Output ร้อยละ 80 80
 - จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด
 - รายงานผลการประเมินทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรกรมสรรพสามิต

ฉบับ 1 1

Outcome ร้อยละ 100 100
ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะดิจิทัลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100

หน่วยนับ

ร้อยละ

542002

Process ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการท่ี 45 พัฒนาทักษะดิจิทัล

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

542711

542711

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวศิระกาญจน์ กาญจนภักด์ิ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 542718
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายคติ อาภากุลอนุ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการเผยแพร่ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โทรศัพท์ 542711

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวนิตยา โสรีกุล
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 2,000,000 บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 542002

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

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.

โครงการการจัดการองค์ความรู้ของกรมสรรพสามิต :
 สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ บทบาท/ภารกิจของกรมฯ
 และการประเมินสมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสาย
งาน 3 องค์ความรู้

Process : ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

1. องค์ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต
2. ความรู้การพัฒนาคุณภาพ/การบริหารงานใน
องค์กร3. องค์ความรู้รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Output : จ านวนคร้ัง
ในการจัดการองค์
ความรู้

คร้ัง 1 1 1 3

Outcome : จ านวน
องค์ความรู้ท่ีได้รับการ
เผยแพร่

จ านวน 3 3

30 100

บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน

35

ไตรมาสท่ี 4

35ร้อยละ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 46 จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวมลฤดี ทรงปัญญา
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 542421
กลยุทธ์ท่ี 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก ท่ี 5.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดี สร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรให้เกิดข้ึนในองค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวปาณิสรา เกษรบัว
2. เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนดไว้ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ท่ีมีประโยชน์ สามารถน าไปปรับใช้ในการ   โทรศัพท์ 542401
ด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้เกิดศักยภาพท่ีดี
4. เพ่ือส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผู้อนุมัติ ช่ือ นางสาวนิตยา โสรีกุล

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจต่อสวัสดิการท่ีได้รับ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 542002
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 3,500,000

    เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
    อ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคค  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

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.ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดจากกิจกรรมท่ีด าเนินการ

ร้อยละ 10 10 20

2.เสนอกรมอนุมัติการจัดท าโครงการ
และงบประมาณ

10 10 20

3.ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
 - การตรวจสุขภาพประจ าปี
 - กิจกรรมอ่ืนๆ ตามมาตรการและ
หรือนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี)
4.ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 10 10

5.สรุปรายงานการด าเนินโครงการ 10 10

Output : รายงานการด าเนินโครงการ ฉบับ 1 1

Outcome : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ร้อยละ

80 80

5 5 405 5 5 5 5 5

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 47 เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ผู้จัดท ำ ช่ือ นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์
(ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน

4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 582302
4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
 -

ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์
(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง วิศวกรช านาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 582301
1. มีสถานท างานท่ีทันสมัย
2. เพ่ิมความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือช าระภาษี
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าท่ีพักของข้าราชการ
5. บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองท่ีพัก
6. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ
เงินงบประมาณ บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายจิรวิวัฒน์ นิคม
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง สรรพสามิตพ้ืนท่ีสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค โทรศัพท์ 582101

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.

Output : จ านวนโครงการท่ีท าการ
ส ารวจสถานท่ีก่อสร้าง

โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :  ร้อยละความพึงพอใจ
ด้านสถานท่ีของบุคลากร

ร้อยละ 80 80

2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองค่าเช่าท่ีพักและสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ
1. เพ่ือให้ส านักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/ (ถ้ำมี)
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัด
ไตรมำสท่ี 1

4,019,200.00

ไตรมำสท่ี 2

ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงกำรท่ี 48 กำรก่อสร้ำงส ำนักงำนสรรพสำมิตและบ้ำนพักข้ำรำชกำรสรรพสำมิต

เป้ำหมำยกระทรวงกำรคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานท่ีของบุคลากร ร้อยละ 80
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

ระยะเวลำด ำเนินกำร
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมหลัก

242 2 2 2Output : จ านวนการจัดท ารูปแบบ
และรายละเอียดแล้วเสร็จ

แบบ 2 22 2 22 2 21. การจัดท าแบบก่อสร้างและรายละเอียด
การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
2. การส ารวจสถานท่ีก่อสร้าง/ปรับปรุง  
ซ่อมแซม เพ่ือจัดท าแบบและรายละเอียด
3. การตรวจสอบงานก่อสร้าง



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายพิสิฎฐ์  พันหอม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 62701
กลยุทธ์ท่ี 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี    -   
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการด าเนินคดี การจัดท าส านวนคดี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวอภิญญาพร  หม่ันตรวจ

การเปรียบเทียบคดี และการด าเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับการด าเนินคดีและการเปรียบเทียบคดี (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนคดี
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โทรศัพท์ 62701
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขา สามารถจัดท าส านวนคดี

เปรียบเทียบคดี และด าเนินการอ่ืนๆ เก่ียวกับการด าเนินการเปรียบเทียบคดีได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายวรพจน์  ด้วงพิบูลย์
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 62702

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนคดี  ส านักกฎหมาย

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.ให้ความรู้ และค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง

Process ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 50 50 100

2.ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้

Output จ านวนคร้ังท่ีออกให้ความรู้ คร้ัง 2 2 4
Outcome  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 80 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการท่ี 49 การให้ความรู้ในการด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 1 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวภัทพร  ไวปัญญา

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 710055

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมฐานะการคลังท่ีย่ังยืน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางจันทร์เรือง  สุขส าราญ

2. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 2 ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 710051

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายอนิรุต  หนูหน่าย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 710001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1  

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. ตรวจวิเคราะห์เอกสารการช าระภาษี Output บาท    6,723,357,800    7,375,848,700    8,684,788,300    8,913,035,600    7,380,848,400    8,233,086,800    8,905,542,300    8,640,039,000    7,753,193,500    7,802,515,100    7,513,595,700    7,631,274,400    95,557,125,600 ภาคท่ี 1

2. ตรวจสอบและประเมินภาษี/ บาท         90,221,500         90,303,500         90,762,500         90,375,500         90,219,500       110,197,000       140,158,500       140,131,000      140,165,500       140,149,000       140,146,000      140,130,500      1,402,960,000 พ้ืนท่ีชัยนาท

ตรวจปฏิบัติการสถานประกอบการ/ตรวจปราบปราม บาท         89,050,200         89,050,200         89,050,400         89,050,900         89,051,900         89,052,000       199,719,200       199,719,200      199,719,100       199,719,100       199,718,900      199,718,900      1,732,620,000 พ้ืนท่ีนนทบุรี

3. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรค บาท    1,642,000,100    2,052,297,600    2,358,757,900    2,412,793,600    2,357,449,900    2,357,230,100    2,581,928,300    2,453,593,700    2,302,193,700    2,211,570,700    2,011,569,700    2,151,864,700    26,893,250,000 พ้ืนท่ีปทุมธานี 1

ในการจัดเก็บภาษีได้สูงต่ ากว่าเป้าหมาย บาท       193,052,700       204,496,700       202,253,200       205,720,200       196,248,200       203,220,700       254,631,900       245,210,800      233,982,800       243,808,500       242,619,600      242,742,700      2,667,988,000 พ้ืนท่ีปทุมธานี 2

4. ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ บาท    3,443,553,200    3,931,603,700    4,164,931,600    4,237,423,900    3,599,654,200    4,329,584,700    4,066,974,700    4,138,573,200    3,719,430,200    3,770,573,200    3,782,573,700    3,821,573,700    47,006,450,000 พ้ืนท่ีอยุธยา 1

เป็นไปตามเป้าหมาย บาท    1,003,611,000       745,585,200    1,511,254,000    1,611,047,000       785,003,000       880,617,800    1,365,598,000    1,165,401,000      860,262,000       959,285,000       849,580,000      784,556,000    12,521,800,000 พ้ืนท่ีอยุธยา 2

5. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล บาท             525,800             672,800          1,301,300             777,800             451,800             430,200             321,900             309,600            319,800             314,800             315,100            265,100            6,006,000 พ้ืนท่ีลพบุรี

การจัดเก็บภาษี บาท       259,574,200       259,987,200       263,927,800       263,350,200       260,577,200       260,553,200       293,522,200       294,422,200      294,449,200       274,430,200       284,409,700      287,258,700      3,296,462,000 พ้ืนท่ีสระบุรี

บาท          1,625,100          1,625,100          1,935,100          2,195,100          2,100,100          2,100,100          2,615,100          2,615,100          2,617,000          2,617,000          2,617,100          3,119,100          27,781,000 พ้ืนท่ีสิงห์บุรี

บาท             144,000             226,700             614,500             301,400               92,600             101,000               72,500               63,200              54,200               47,600               45,900              45,000            1,808,600 พ้ืนท่ีอ่างทอง
Outcome
ร้อยละของจ านวน
รายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมาย ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

จ านวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บ
ได้

หน่วยงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายสมชาย  ตุลา
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 710073
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี1 บริหารการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมฐานะการคลังท่ีย่ังยืน
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการควบคุมตรวจสอบการป้องกันและปราบปราม ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายปรีชา  น้อยพ่วง
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลังและจ านวนคดีท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถควบคุมตรวจสอบการป้องกันและปราบปรามให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โทรศัพท์ 710071
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ  32,400  บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายอนิรุต  หนูหน่าย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  1,138,800  บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 710001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

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. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย Output
2. ออกตรวจสืบสวนป้องกัน และปราบปราม จ านวนคดี คดี          74          74          72          74          75          74          72          74          75          75          74          72            885 ภาคท่ี 1

3. สรุปผลการออกตรวจสืบสวนป้องกัน จ านวนคดีคุณภาพ คดี            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            1              23 

และปราบปราม จ านวนเงินส่งคลัง บาท   235,800   237,600   231,000   242,400   237,000   240,600   234,000   241,800   241,200   240,000   237,300   229,800    2,848,500 
4. รายงานผลการออกตรวจปราบปราม จ านวนคดี คดี            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3              36 

จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                -   ชัยนาท
จ านวนเงินส่งคลัง บาท      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000        36,000 

จ านวนคดี คดี 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
จ านวนคดีคุณภาพ คดี            1          -              1          -              1          -              1          -              1          -              1          -                 6 นนทบุรี
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000    48,000       576,000 

จ านวนคดี คดี          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13          13            156 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -            -              1          -              1          -            -              1          -              1          -            -                 4 ปทุม 1
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700    38,700       464,400 
จ านวนคดี คดี          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12          12            144 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -              1          -              1          -              1          -            -            -              1          -              1               5 ปทุม 2
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500    67,500       810,000 

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 หน่วยงาน

1



จ านวนคดี คดี            5            4            4            4            5            4            4            4            5            5            4            5              53 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี            1          -            -            -            -              1          -            -              1          -              1          -                 4 อยุธยา 1
จ านวนเงินส่งคลัง บาท      8,400      8,400      8,400      9,600      8,400      8,400      8,400      8,400      8,400      8,400      8,400      8,400       102,000 
จ านวนคดี คดี            3            4            4            4            4            4            4            4            4            4            4            3              46 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -            -            -            -            -            -              1          -            -            -            -            -                 1 อยุธยา 2
จ านวนเงินส่งคลัง บาท      6,600      7,800      7,800      8,400      7,200      7,200      7,800      8,400      7,800      7,200      7,200      6,600        90,000 
จ านวนคดี คดี          10          10            8          10          10          10            8          10          10          10          10            8            114 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -            -            -              1          -            -            -            -            -            -            -            -                 1 ลพบุรี
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    30,000    30,000    24,000    33,000    30,000    33,000    27,000    33,000    33,000    33,000    30,000    24,000       360,000 
จ านวนคดี คดี          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10            120 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -              1          -            -            -            -            -              1          -            -            -            -                 2 สระบุรี
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200    28,200       338,400 
จ านวนคดี คดี            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3              36 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                -   สิงห์บุรี
จ านวนเงินส่งคลัง บาท      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000      3,000        36,000 
จ านวนคดี คดี            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3              36 
จ านวนคดีคุณภาพ คดี          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                -   อ่างทอง
จ านวนเงินส่งคลัง บาท      2,400      3,000      2,400      3,000      3,000      3,600      2,400      3,600      3,600      3,000      3,300      2,400        35,700 
Outcome
ร้อยละจ านวนคดีท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละจ านวนคดี
คุณภาพท่ีเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวน
เงินส่งคลังท่ีเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวนิตยา  กันหานนท์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 710075
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี1 1. บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมฐานะการคลังท่ีย่ังยืน

2. บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส่ ทันสมัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์ เพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบ ก ากับ ป้องกัน  ให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเป็นธรรม ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางรัฐนันท์  เมธาทัศน์ชวลิต
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การหลีกเล่ียงภาษีลดลง การจัดเก็บภาษีบรรลุตามเป้าหมาย โทรศัพท์ 710076
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ  670,600 บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายอนิรุต  หนูหน่าย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  550,000 บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 710001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

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. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี Process
2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น ระดับความส าเร็จของ ระดับ 5 5 5
สรุปผลการวิเคราะห์ การตรวจสอบภาษี
3. ด าเนินการออกตรวจปฏิบัติการ Output
ณ โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ จ านวนรายท่ีตรวจสอบ ราย 10 10 20
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  - Field Audit
ของผู้ประกอบการ  - ตรวจแนะน า
5. ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษี  - ตรวจตามหนังสือเรียก

และปิดส านวนส าเร็จตามแผนงาน หรือส านวนคุณภาพ ส านวน 1 2 3
Outcome
ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ 100 100 100
การตรวจสอบภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีเชิงรุก

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางวันทนี  หิมะมาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 710034
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือช่วยเหลือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางจันทิมา  เถ่ือนเจริญ

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โทรศัพท์ 710031
3. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกรมสรรพสามิต
4. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สังคม ชุมชน มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน

2. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท ภารกิจ หน้าท่ีของกรมสรรพสามิต
3. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกรมสรรพสามิต
4. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ  350,000 บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายอนิรุต  หนูหน่าย
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 710001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

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. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม Process
(ร้อยละ 10) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 10
2. จัดท าแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10) 10
3. แต่งต้ังคณะท างานฯ (ร้อยละ 15) 15
4. เตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม (ร้อยละ 35) 35
5. จัดกิจกรรมสรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)

และสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

(ร้อยละ 30) 30

Output
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1
Outcome
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85

100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางกาญจนา  หนักเพ็ชร์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 710016
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1 บริหารการจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ทันกับสมัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาววชิราภรณ์  ขยัน

2. เพ่ือให้เกิดทักษะและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการทดสอบความรู้ ร้อยละ 70 โทรศัพท์ 710011
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายอนิรุต  หนูหน่าย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  1,000,000 บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 710001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนอ านวยการ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

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/โครงการ Process

2. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 25 25 25 25 100

3. ด าเนินการฝึกอบรม ของการด าเนินการ

4. ประเมินผลการฝึกอบรม

5. สรุปรายงานน าเสนอผู้บริหาร

Output
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 40 90 45 215
จ านวนหลักสูตร คร้ัง 1 1 1 1 4
ท่ีจัดอบรม
Outcome
ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70 70 70 70 70
ท่ีผ่านการทดสอบ
ความรู้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ พัฒนาบุคลากร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 2 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางวราภรณ์  วรทรัพย์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 720052
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ 1. สามารถใช้นวัตกรรมในการติดตามข้อมูลรายได้สรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ  นายนพดล พิพัฒน์นภาพร

2. เช่ือมโยงข้อมูลและสร้างความร่วมมือ เพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรคและก าหนดแนวทาง (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 720051

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมายร้อยละ 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 จัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายละนอง  แก้วศรีช่วง
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 471,100   บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 720001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

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.

Output
บาท 22,658,645,900  24,045,553,900  24,758,457,600  25,313,335,200  21,859,495,300  24,958,160,800  24,984,593,400  24,351,884,000  23,379,108,100  23,997,253,600  24,484,035,200  23,406,213,800  288,196,736,800   ภาค 2
บาท 363,024,100      306,926,600      341,170,900      302,837,300      443,404,300      393,199,000      551,603,800      395,653,800      474,174,700      420,753,400      418,728,000      374,985,500      4,786,461,400      ชลบุรี 1
บาท 8,280,050,000    8,699,600,000    9,249,650,000    8,889,600,000    8,149,500,000    9,349,200,000    8,620,850,000    7,961,250,000    7,698,250,000    8,250,350,000    7,899,850,000    7,794,525,900    100,842,675,900   ชลบุรี 2
บาท 1,957,800          1,943,800          2,908,000          2,110,700          1,934,200          1,880,700          1,724,200          1,697,100          1,740,900          1,709,700          1,701,300          1,700,300          23,008,700           จันทบุรี
บาท 2,161,744,300    2,331,359,300    2,574,298,100    2,512,662,300    2,163,544,400    1,968,111,900    2,110,384,600    1,920,731,000    1,945,878,700    1,761,761,800    1,329,006,100    1,328,140,300    24,107,622,800     ฉะเชิงเทรา
บาท 542,000            724,500            1,039,600          661,600            569,500            610,100            631,100            660,100            663,100            657,100            628,600            627,600            8,014,900            ตราด
บาท 426,400            677,900            972,200            840,200            652,300            590,700            524,700            420,500            421,500            410,300            361,500            704,100            7,002,300            นครนายก
บาท 1,381,877,400    1,209,714,300    1,194,349,900    1,346,788,400    853,041,600      1,129,659,800    1,165,056,900    890,090,000      761,330,100      786,390,000      992,128,100      800,799,400      12,511,225,900     ปราจีนบุรี
บาท 6,598,679,400    7,731,246,300    7,526,712,200    8,308,860,200    6,522,182,200    8,296,148,700    8,506,141,500    9,091,128,500    8,475,020,500    8,617,017,400    9,447,010,200    8,773,923,400    97,894,070,500     ระยอง 1
บาท 1,450,069,400    1,450,052,600    1,500,614,400    1,505,064,400    1,485,028,600    1,559,961,500    1,559,819,100    1,469,818,300    1,464,842,400    1,472,887,400    1,467,606,200    1,464,795,400    17,850,559,700     ระยอง 2
บาท 1,432,070,700    1,438,901,100    1,438,061,300    1,434,824,600    1,305,867,600    1,311,337,800    1,543,226,400    1,595,561,700    1,599,578,500    1,702,516,400    1,906,439,500    1,904,355,500    18,612,741,100     สมุทรปราการ 1
บาท 987,353,000      873,367,500      927,029,000      1,007,626,000    932,833,100      946,546,100      923,794,000      1,024,099,000    956,437,000      982,047,000      1,019,830,000    960,909,600      11,541,871,300     สมุทรปราการ 2
บาท 851,400            1,040,000          1,652,000          1,459,500          937,500            914,500            837,100            774,000            770,700            753,100            745,700            746,800            11,482,300           สระแก้ว

Outcome
ร้อยละของจ านวนรายได้
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

จ านวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้

1. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้เป็น
รายพ้ืนท่ี/รายเดือน/รายสินค้า
2. ตรวจวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เป็น
รายสินค้า
3. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรค ในการ
จัดเก็บภาษีได้สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย
4. ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ
จัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดเก็บภาษี

หน่วยงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ นายอนันต์  วงศ์ซ้ิม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 720080
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตและสนับสนุนการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายนิคม  เหล็กศิริ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตลดน้อยลง และการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน โทรศัพท์ 720071
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายละนอง  แก้วศรีช่วง

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 1,671,600 บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 720001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม    ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

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 าแผนท่ีแหล่งกระท าผิด  (ร้อยละ 100) Output
2. สืบสวน จับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิด (ร้อยละ 100) - จ านวนคดี คดี           118           123           127           126           126           129           126           127           129           132           132           130           1,525 ภาคท่ี 2

3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  (ร้อยละ 100) - จ านวนคดีคุณภาพ คดี              5              6              6              6              6              6            11            11            11            11            10            10               99 

4. ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ร้านค้า  (ร้อยละ 100) - จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท   1,741,800   1,784,000   1,811,100   1,817,700   1,832,700   1,817,700   1,825,600   1,820,900   1,824,900   1,833,900   1,796,400   1,780,200   21,686,900 

5. ติดตามและประเมินผล   (ร้อยละ 100) - จ านวนคดี คดี              6              6              6              6              6              6              6              6              6              6              6              6               72 ชลบุรี 1

6. จัดท าประวัติผู้กระท าผิด (ร้อยละ100) - จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     1,200,000 

- จ านวนคดี คดี            10            10            10            10            10            10            10            10            10            10            10            10             120 ชลบุรี 2

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     250,000     3,000,000 

- จ านวนคดี คดี            13            13            13            13            13            13            13            13            13            13            13            13             156 จันทบุรี

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท     166,800     166,800     166,800     166,800     166,800     166,800     166,800     166,800     166,800     166,800     166,800     167,400     2,002,200 

- จ านวนคดี คดี            10            10            10            10            10            10            10            10            10            10            10            10             120 ฉะเชิงเทรา

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท     127,000     127,000     140,000     140,000     140,000     140,000     140,000     140,000     127,000     127,000     126,000     126,000     1,600,000 

1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี

หน่วยงานไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

1



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.

หน่วยงานไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

- จ านวนคดี คดี              6              8              8              8              8              8              6              8              8              8              6              6               88 ตราด

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       40,000       67,500       67,500       67,500       67,500       67,500       40,000       67,500       67,500       67,500       40,000       40,000       700,000 

- จ านวนคดี คดี              2              2              3              3              2              2              3              2              3              3              4              2               31 นครนายก

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท        5,400        5,400        7,200        7,200        4,800        4,800        7,200        6,000        6,000        4,800        6,000        4,200         69,000 

- จ านวนคดี คดี              8              8            11              7              8            11              7              7              8              8              9              8             100 ปราจีนบุรี

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       60,000       720,000 

- จ านวนคดี คดี              7              7              7              7              7              7              7              7              7              7              7              7               84 ระยอง 1

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     134,200     1,610,400 

- จ านวนคดี คดี              7              7              7              7              7              7              7              7              7              7              7              7               84 ระยอง 2

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       68,400       820,800 

- จ านวนคดี คดี            10            13            13            16            16            16            18            18            18            21            21            20             200 สมุทรปราการ 1

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       60,000       74,700       87,000       93,600     111,000       96,000     129,000     114,000     135,000     145,200     135,000     120,000     1,300,500 

- จ านวนคดี คดี            15            15            15            15            15            15            15            15            15            15            15            15             180 สมุทรปราการ 2

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     110,000     1,320,000 

- จ านวนคดี คดี            24            24            24            24            24            24            24            24            24            24            24            26             290 สระแก้ว

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี               -   

- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท     620,000     620,000     620,000     620,000     620,000     620,000     620,000     604,000     600,000     600,000     600,000     600,000     7,344,000 

Outcome
ร้อยละของจ านวนคดีท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนเงินส่ง
คลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางจันทนา  ชวลิตธ ารง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 720075
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบผู้กระท าผิด
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. บูรณาการการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและย่ังยืน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายนิคม  เหล็กศิริ

2. ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 โทรศัพท์ 720071
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ไม่มีข้อร้องเรียนการตรวจสอบภาษีและสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายละนอง แก้วศรีช่วง

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 720001 - 2

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

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.

Process
1.การรวบรวมข้อมูล ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ระดับ 5 5 5
2.การวิเคราะห์ข้อมูล

3.การขออนุมัติเพ่ือด าเนินการออกตรวจ 


4.การออกตรวจสอบ Field Audit

5.การรายงานสุปผลการออกตรวจ

Output
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย    2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 20

Outcome
รายงานสรุปผลการตรวจภาษีแล้วเสร็จ ฉบับ    2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 20

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ การตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจ Field Audit)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นายอรรถพล อ าพัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 720016
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไป ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสุชิน พุ่มพวง
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โทรศัพท์ 720011

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายละนอง แก้วศรีช่วง
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 720001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนอ านวยการ  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

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.

Process
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 30) 10 10 10

2. วิเคราะห์ ก าหนดระยะเวลาและรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 20) 20

3. การด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
(ร้อยละ 50) 25

 
25

Output
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 1 3

จ านวนคร้ังท่ีออกประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 3

Outcome
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ 85)

ร้อยละ 85 85

ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 85)

ร้อยละ 85 85

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ

100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ  ประชาสัมพันธ์กฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสรรพสามิตได้อย่าง
ถูกต้อง



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายสุชิน พุ่มพวง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 720011
กลยุทธ์ท่ี 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี เพ่ือพัฒนาบุคลกรในส านักงานสรรพสามิตภาคและพ้ืนท่ีในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถ

และทักษะท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานสรรพสามิตภาคและพ้ืนท่ีในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสุชิน พุ่มพวง

และทักษะท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70 โทรศัพท์ 720011
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีหลากหลาย เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 1,000,000  บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายละนอง แก้วศรีช่วง

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 720001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนอ านวยการ  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

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.

Process
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและประเมินผลความ
ต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 10)

10
100

2. วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบ หลักสูตร 
ระยะเวลาและงบประมาณในการจัดฝึกอบรม 
(ร้อยละ 10)

10

3. การจัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติ 
(ร้อยละ 10) 10

4. การด าเนินการจัดฝึกอบรม 
(ร้อยละ 60) 15 15 30

5. การประเมินผลและติดตามผลการอบรม 
(ร้อยละ 10) 2.5 2.5 5

Output
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 45 45 86 176
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 3
Outcome
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
(ร้อยละ 70)

ร้อยละ 70 70 70 70

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ พัฒนาบุคลากร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 3 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางนงนุช  สีหานาวี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 730053
กลยุทธ์ท่ี  1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางถอฟ้า  ล่ิมประยูร
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย (ร้อยละ 2) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โทรศัพท์ 730051
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 730001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี (ฝ่ายติดตามและประเมินผล)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน
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 ภาครวบรวมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีของพ้ืนท่ี Output : จ านวนรายได้ บาท    622,442,100    633,817,700    668,625,800    594,460,000    609,244,100    626,775,600    619,190,100    594,122,000    587,847,700    596,037,100    587,867,800    595,892,200    7,336,322,200 ภาคท่ี 3
จากงบเดือนและระบบสารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ บาท 133,057,300   133,157,900   138,077,000   137,177,100   130,256,800   129,627,100   134,718,400   129,635,300   115,691,100   115,818,000   106,992,400   107,092,400      1,511,300,800 นครราชสีมา
2 ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย บาท 2,083,400      2,222,600      2,883,500      1,634,200      1,217,600      2,599,800      2,586,000      3,357,700      3,343,400      3,717,700      3,403,900      2,386,600             31,436,400 ชัยภูมิ
และตรวจควบคุม แนะน าให้ความรู้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ บาท 262,064,100   261,840,100   263,881,900   194,996,700   261,850,100   248,558,100   216,618,200   206,258,200   214,113,600   212,062,700   212,027,100   217,081,600      2,771,352,400 บุรีรัมย์
ผู้ได้รับใบอนุญาต บาท 278,200        396,600        726,500        535,400        181,000        180,000        133,400        133,200        156,600        100,000        100,000        109,100                 3,030,000 ยโสธร
3 วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี เพ่ือหาสาเหตุของ บาท 2,379,400      2,432,500      2,636,800      2,597,700      2,425,800      2,491,700      2,395,400      1,954,100      1,729,700      1,724,800      1,698,400      1,695,400             26,161,700 ร้อยเอ็ด
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารการจัดเก็บภาษี บาท 427,900        681,000        2,512,000      2,238,000      755,000        762,200        694,800        724,900        626,000        613,000        585,000        562,000               11,181,800 ศรีสะเกษ
4 สรุปรายงานผลการจัดเก็บภาษีต่อท่ีประชุม และรายงานผล บาท 1,029,700      1,688,800      3,293,500      2,462,600      973,200        972,800        852,700        931,000        1,019,900      930,800        862,500        973,500               15,991,000 สุรินทร์
ส่งกรมฯ ในเดือนถัดไป บาท 221,024,000   231,143,000   253,813,000   252,447,700   211,407,800   241,402,000   261,058,700   250,975,600   251,031,300   260,933,000   262,063,100   265,885,600      2,963,184,800 อุบลราชธานี

บาท 98,100          255,200        801,600        370,600        176,800        181,900        132,500        152,000        136,100        137,100        135,400        106,000                 2,683,300 อ านาจเจริญ
Outcome : ร้อยละของจ านวน
รายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

187,400.00                          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายกรกวรรษ  โจมพรม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 730072
1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี

1. เพ่ือป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ  นายไชยรัตน์  ช่ืนใจฉ่ า
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ แนะน า สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน  ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
3. สนับสนุนให้การบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย โทรศัพท์ 730072
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100)
จ านวนคดี จ านวนคดีคุณภาพ และจ านวนเงินส่งคลังเป็นไปตามเป้าหมาย
เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 624,000  บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 730001

ระยะเวลาด าเนินการ
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

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.

Output : คดี 147 146 147 149 138 153 148         159         158         155         156         165         1,821           
จ านวนคดี 26 35           61               
จ านวนคดีคุณภาพ ส่งคลัง 708,500   721,300   756,300   774,900   747,300   787,500   935,800   931,200   944,200   910,200   900,200   965,000   10,082,400   
จ านวนเงินน าส่งคลัง คดี 24           23           21           21           21           23           19           18           21           18           20           21           250             

คดีคุณภาพ 12           14           26               
ส่งคลัง 216,700   216,700   216,700   216,700   216,700   216,700   216,700   216,700   216,600   216,600   216,600   216,600   2,600,000     
คดี            21            25            25            25            24            27            21            31            31            31            30            24              315 
คดีคุณภาพ             1             1                  2 
ส่งคลัง      27,000      32,400      30,600      33,000      25,200      30,600      27,000      32,400      36,000      57,600      36,000      30,600        398,400 
คดี            26            24            26            25            16            21            25            19            16            19            18            15              250 
คดีคุณภาพ             2             4                  6 
ส่งคลัง    100,000    120,000    130,000    140,000    110,000    110,000    140,000    120,000    120,000    100,000    100,000    110,000      1,400,000 
คดี 4            4            5            5            5            5            6            6            6            4            4            6            60               
คดีคุณภาพ 1            1            2                 
ส่งคลัง 21,000     21,000     42,000     42,000     42,000     42,000     42,000     42,000     42,000     21,000     21,000     42,000     420,000       

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. สืบสวนหาข่าว รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ออกตรวจสืบสวนปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายภาษีสรรพสามิตในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
3. จับกุมด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต
4. ประสานและบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
5. ตรวจแนะน า ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า
และประชาชน
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับช้ัน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ยโสธร

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

หน่วยงาน

ภาคท่ี 3

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

1



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 3 ไตรมาสท่ี 4
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
หน่วยงาน

คดี 9            10           9            10           10           11           10           12           10           11           10           8            120             
คดีคุณภาพ 1            2            3                 
ส่งคลัง 77,000     77,000     77,000     77,000     77,000     77,000     81,500     81,500     81,000     81,000     81,000     82,000     950,000       
คดี 12           9            10           11           12           19           18           20           21           19           20           19           190             
คดีคุณภาพ 5            6            11               
ส่งคลัง 55,800     42,200     48,000     52,200     62,400     94,200     90,600     99,600     109,600   95,000     103,600   96,800     950,000       
คดี 25           25           25           25           25           25           30           30           30           30           30           50           350             
คดีคุณภาพ 1            1            2                 
ส่งคลัง 125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   125,000   250,000   250,000   250,000   250,000   250,000   300,000   2,300,000     
คดี 21           21           21           21           19           15           13           17           17           17           17           17           216             
คดีคุณภาพ 3            5            8                 
ส่งคลัง 72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     72,000     864,000       
คดี 5            5            5            6            6            7            6            6            6            6            7            5            70               
คดีคุณภาพ 1            1                 
ส่งคลัง 14,000     15,000     15,000     17,000     17,000     20,000     16,000     17,000     17,000     17,000     20,000     15,000     200,000       

Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยเอ็ด

ศรีสะเกษ

สุรินทร์

อุบลราชธานี

อ านาจเจริญ

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง

1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 730074
1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี

1. เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ช่ือ
ต าแหน่ง
โทรศัพท์ 730073

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 100) ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
เงินงบประมาณ โทรศัพท์ 730001
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

     เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ระดับความส าเร็จ ระดับ 1 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5
ของการตรวจสอบภาษี

Output : จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Outcome : ร้อยละความส าเร็จของการ
ตรวจสอบภาษี

ร้อยละ 100 100 100

กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

นางสาวเกษร  จาระนัย

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 

นายอัครชัย  แผ่นจันทร์
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

โครงการ   แผนการตรวจสอบภาษีเชิงรุก

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
73,640.00          

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)2. เพ่ือให้ค าแนะน าผู้ประกอบการบทบาทหน้าท่ีของผู้เสียภาษีตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

3. เพ่ือป้องปรามผู้หลบเล่ียงภาษีโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ในระบบภาษีสรรพสามิต

วัตถุประสงค์
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษี

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ินไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และคัดเลือกรายเพ่ือเสนอขออนุมัติ
จัดท าแผนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
2. ด าเนินการจัดท าแผน ก าหนดรายท่ีเข้าตรวจและจัดท าหนังสือ
น าตัวออกตรวจตามระเบียบการตรวจสอบภาษี
3. ออกตรวจแนะน า/ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Field Audit)
ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการหรือร่วมกับส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ีรับผิดชอบ พร้อมแนะน าข้อกฎหมาย 
ระเบียบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560 
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการหรือออก
หนังสือเชิญ/หนังสือเรียก
5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภาษี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า  ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต ช่ือ นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับประชาชนและผู้เสียภาษี โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร (ร้อยละ 85)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต

2. ประชาชนได้รับข่าวสารท่ีถูกต้อง ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน      เงินงบประมาณ โทรศัพท์ 730001
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

      เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ
ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

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.

Process : ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ - - 100 - - 100 - - 100 - - 100 100

การด าเนินการ

Output : จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ ฉบับ - - 50 - - 50 - - 50 - - 50 200
จ านวนคร้ังในการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค)

คร้ัง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง - - - - - 1 - - - - - 1 2
Outcome : ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ - - 85 - - 85 - - 85 - - 85 85

 1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
 - เว็ปไซต์ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
 - จัดท าแผ่นพับแนวปฎิบัติส าหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม / สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560
 - จัดท าป้ายไวนิล / โบว์ชัวร์ / สต๊ิกเกอร์ และอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม
 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
(เฟซบุ๊ค) ของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
 3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี กิจกรรมการ
สันทนาการ โดยเจ้าหน้าท่ีของส านักงานสรรพสามิตภาค /
 พ้ืนท่ี หรือประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

730033
นักวิชาการสรรพสามิตปฎิบัติการ

730031

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

โครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก "สรรพสามิตสัมพันธ์ เพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม"
นายนฤชา แย้มกล่ินพุฒ

ผู้รับผิดชอบหลัก  

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. ๒๕๖๐



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ ปาลินี  วงษ์ท้าว
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 730017
กลยุทธ์ท่ี 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ วัลลภ  อุทุมพันธ์

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
โทรศัพท์ 730011

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ผู้อนุมัติ ช่ือ ประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

โทรศัพท์ 730001
2. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 และหน่วยงานในสังกัด

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน      เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

      เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

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. การพิจารณาและจัดท าโครงการฝึกอบรม/ Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 100 100 100 100
สัมมนา ขอโอนเงินและของบประมาณ
2. พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม/สัมมนา

Output : จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 50 160 250
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 2 4
Outcome : ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการทดสอบความรู้ ร้อยละ 70 70 70 70

3. ประชาชน  เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและม่ันใจในภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน

1,000,000.00         

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3  ส่วนอ านวยการ  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ  พัฒนาบุคลากร

ความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

1. เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด

1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 และหน่วยงานในสังกัด

และสร้างความเช่ือม่ันในภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการทดสอบความรู้  (ร้อยละ 70)

ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี

  มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 4 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวดาริกา  เมืองนาง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 042-326930 ต่อ 3
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสุริยันต์  วงศ์อาษา
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตได้ตามเป้าหมาย โทรศัพท์ 042-326930 ต่อ 3
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ผู้อนุมัติ ช่ือ นายฉลอง  น่ิมเนียม
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 042 -222856
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

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. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี Output
สรรพสามิตเป็นรายพ้ืนท่ี และรายสินค้า จ านวนรายได้ภาษี บาท   1,676,417,700   1,689,611,000   2,381,121,400   2,499,160,100   1,878,795,100   1,774,894,100   2,523,483,300   2,066,662,600  1,936,582,000      1,953,207,200   2,142,760,200   1,866,267,000   24,388,961,700 ภาค 4
และบริการ สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ บาท           989,300        1,179,600        2,546,800        2,147,900        1,169,800        1,122,300           790,000           760,000          806,900              743,900           758,200           640,100         13,654,800 อุดรธานี

2. จัดท าแผนออกตรวจ เร่งรัด ติดตามการ บาท           779,600           959,100        1,505,700        1,215,700           642,800           617,900           473,000           435,000          404,700              371,700           342,700           300,200          8,048,100 กาฬสินธ์ุ
จัดเก็บรายได้ภาษีสรรสามิต ท่ีมีความเส่ียง บาท   1,479,393,000   1,433,847,000   2,125,224,500   2,233,867,300   1,631,975,700   1,527,550,800   2,153,088,600   1,704,232,700  1,586,440,700      1,598,114,500   1,794,692,500   1,519,251,100   20,787,678,400 ขอนแก่น

และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บาท        5,377,100        5,344,600        6,385,000        6,002,700        5,296,200        5,292,500        5,187,800        4,972,000        5,085,300            5,049,500         5,205,800         5,070,700         64,269,200 นครพนม
3. รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ภาษี บาท       18,615,500       24,411,100       19,794,500       32,295,100       18,135,500       18,710,700       36,584,600       28,940,600      16,513,800          21,397,100       13,413,000       14,417,300       263,228,800 มหาสารคาม

สรรพสามิต เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป บาท        4,449,200        4,584,600        4,753,000        5,010,000        4,750,300        4,745,900        4,866,200        4,841,900        4,833,800            4,922,100         4,933,500         4,892,500         57,583,000 มุกดาหาร
บาท           600,000        2,300,600        2,000,800        1,419,200           682,800           832,500           594,300           641,100          623,900              700,400           484,700           618,800         11,499,100 เลย
บาท 717,800          1,232,100        2,208,300        1,218,300        652,700          587,000          479,800          417,500          445,000          386,300              394,000          377,700                    9,116,500 สกลนคร
บาท 164,997,000    214,997,000    214,997,000    215,007,000    215,017,000    215,017,000    321,129,000    321,127,000    321,127,000    321,247,000        322,252,000     320,454,300         3,167,368,300 หนองคาย
บาท 239,500          409,700          737,900          385,100          159,900          162,200          86,100            104,000          114,100          92,300               103,500          78,100                     2,672,400 หนองบัวล าภู
บาท 259,700          345,600          967,900          591,800          312,400          255,300          203,900          190,800          186,800          182,400              180,300          166,200                    3,843,100 บึงกาฬ

Outcome
ร้อยละของจ านวน
รายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมาย

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ภาค 4

หน่วยงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายเกริกชัย   จรรยาพงษ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฎิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 74000 ต่อ 302
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเร่งรัดการปราบปรามผู้กระท าผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสุทธิพากย์ ศรีเทพ

ท าให้การจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย โทรศัพท์ 74000 ต่อ 302

ร้อยละของจ านวนค่าปรับส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การป้องปรามผู้กระท าผิดด าเนินการได้อย่างมีประสิทธภาพ ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายฉลอง น่ิมเนียม

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ 960,000     บาท โทรศัพท์ 74000 ต่อ 302

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

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.

การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต

Output :
จ านวนคดี คดี 161 163 166 164 164 164 167 166 162 162 162 152 1953 ภาคท่ี 4
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 55 55 110
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      757,200  794,300  795,300  795,300  804,900  795,000    824,300  823,900  794,900  762,800  773,300  756,000   9,477,200 
จ านวนคดี คดี 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 447 อุดรธานี
จ านวนคดีคุณภาพ 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท      120,500  120,500  120,500  120,400  120,400  120,400    120,300  120,300  120,300  120,200  120,200  116,200   1,440,200 
จ านวนคดี คดี 14 14 16 16 16 16 16 15 13 13 12 12 173 กาฬสินธ์ุ
จ านวนคดีคุณภาพ 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       21,000    21,000    22,000    22,000    21,500    21,000     21,000    20,500    19,500    19,500    16,000    16,000     241,000 
จ านวนคดี คดี 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 ขอนแก่น
จ านวนคดีคุณภาพ 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       74,500    74,500    74,500    74,500    74,500    74,500     74,500    74,500    74,500    74,500    74,500    70,500     890,000 
จ านวนคดี คดี 8 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 105 นครพนม
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท      119,000  119,000  119,000  119,000  119,000  119,000    119,000  119,000  119,000  101,000  119,000  119,000   1,410,000 

หน่วยงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ปี 2565

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)

1



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.

หน่วยงานไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

จ านวนคดี คดี 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 มหาสารคาม
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       43,000    43,000    43,000    43,000    53,000    43,000     43,000    43,000    54,000    40,000    40,000    40,000     528,000 
จ านวนคดี คดี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 มุกดาหาร
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       30,600    30,700    30,700    30,800    30,900    30,900     30,900    31,000    31,000    31,000    27,000    27,000     362,500 
จ านวนคดี คดี 11 12 13 12 12 13 12 12 10 10 11 10 138 เลย
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       70,000  107,000  107,000  107,000  107,000  107,000    107,000  107,000    68,000    68,000    68,000    60,000   1,083,000 
จ านวนคดี คดี 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 สกลนคร
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       72,600    72,600    72,600    72,600    72,600    73,200     72,600    72,600    72,600    72,600    72,600    70,200     869,400 
จ านวนคดี คดี 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 10 190 หนองคาย
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท      160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000    190,000  190,000  190,000  190,000  190,000  195,000   2,105,000 
จ านวนคดี คดี 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 หนองบัวล าภู
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       22,000    22,000    22,000    22,000    22,000    22,000     22,000    22,000    22,000    22,000    22,000    22,100     264,100 
จ านวนคดี คดี 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 บึงกาฬ
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 5 10
จ านวนค่าปรับส่งคลัง บาท       24,000    24,000    24,000    24,000    24,000    24,000     24,000    24,000    24,000    24,000    24,000    20,000     284,000 
Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดี
ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพ
ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100

ร้อยละของจ านวนเงินน า
ส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์ 740072
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันและปราบปรามการหนีภาษี (Tax Evesion) การหลีกเล่ียงภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ

(Tax Avoidance) โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย (Loop Hole) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
2. เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้เสียภาษี โทรศัพท์ 740072
3. เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ
4. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้เสียภาษี และแนะน าให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการย่ืนช าระภาษีครบถ้วน ถูกต้อง และให้ความร่วมมือในการตรวจด้วยดี
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ 379,600   บาท โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

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 าแผนตรวจสอบภาษี Process
2. วิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น สรุปผล
การวิเคราะห์

ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบภาษี

ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
ผู้ประกอบการ

Output
 - จ านวนรายท่ีตรวจแนะน า ราย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
 - จ านวนรายท่ีตรวจสอบ
ภาษี แบบเบ็ดเสร็จ
 ณ สถานประกอบการ 
(Filed Audit) แล้วเสร็จ

ราย 2 2 2 2 2 10

Outcome
ร้อยละความส าเร็จของการ
ตรวจสอบภาษี

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
ผู้ประกอบการ
5. สรุปผลการตรวจสอบภาษีและปิดส านวน

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4
74000 ต่อ 302

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นายฉลอง  น่ิมเนียม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ตรวจสอบภาษี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นักตรวจสอบภาษีปฎิบัติการ

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

นางสาวนามาพร  สมภาร

นายสุทธิพากย์  ศรีเทพ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ ช่ือ

ต าแหน่ง

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โทรศัพท์
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตมากข้ึน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี    ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

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.

Process  ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ

ร้อยละ 100 100 100 100 100

Output
จ านวนคร้ังท่ีออกประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85 85 85 85

1. จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
2. จัดเตรียมบุคลากร ข้อมูลเอกสารต่างๆ
3. ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี
ร่วมกับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีในสังกัด
สรรพสามิตภาคท่ี 4
4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

นายสุริยันต์  วงศ์อาษา
ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

042-326930 ต่อ 3

นายฉลอง  น่ิมเนียม

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4
042-222856

ผู้รับผิดชอบหลัก
(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)

25,760

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ประชาสัมพันธ์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต และเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด

นางสาวดาริกา  เมืองนาง
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
042-326930 ต่อ 3



 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ช่ือ
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ต าแหน่ง
4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ

1. เพ่ือให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลต้นแบบ ช่ือ
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ ต าแหน่ง

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน โทรศัพท์
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลต้นแบบสามารถเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นมืออาชีพและมีทักษะท่ีหลากหลาย ช่ือ
 เงินงบประมาณ ต าแหน่ง
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน      1,000,000         บาท โทรศัพท์ 74000 ต่อ 200
 เงินงบประมาณ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ส่วนอ านวยการ   ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4
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.
Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 100 100 100 100 100
ด าเนินการ
Output :
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 30 61 50 150 291
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 1 4
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ร้อยละ 70)

ร้อยละ 100 100 100 100 100

จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน (ผู้อ านวยการส านัก) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

ระยะเวลาด าเนินการ

(หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) 74000 ต่อ 200
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผู้อนุมัติ นายฉลอง  น่ิมเนียม

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 74000 ต่อ 200
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก นางอัมรา  บรูห์น

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ  พัฒนาบุคลากร

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า นายพชกร  บุญวิเศษ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฎิบัติงาน) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 5 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางรุ่งลาวัลย์  รัตนศรี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 750052
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสว่าง จิโน
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ  2 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด โทรศัพท์ 750055
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ผู้อนุมัติ ช่ือ นางดรุณี  จารุภูมิ
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 750001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

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. จัดสรรและก าหนดเป้าหมาย Output

มอบหมายให้สรรพสามิตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวนรายได้ภาษี บาท   298,810,600   302,238,400   294,239,200   310,952,100   260,911,600   297,615,400   288,822,000   304,950,600   301,068,300   319,810,300   290,089,600   295,524,600    3,565,032,700 ภาคท่ี 5

รวมท้ังตรวจวิเคราะห์เอกสารการช าระ ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ บาท   142,178,500   158,532,800   131,346,800   159,640,200   128,241,800   142,313,800   137,057,400   167,681,600   162,399,000   180,238,200   154,616,300   143,476,000    1,807,722,400 เชียงใหม่

ภาษี บาท       4,912,900       5,711,400       8,154,000       6,483,100       4,792,300       4,866,300       6,582,400       5,717,500       6,011,700       5,908,300       6,193,600       5,982,000        71,315,500 เชียงราย

2. ตรวจสอบและประเมินภาษี/ บาท       2,035,500       2,052,900       2,550,700       2,477,200       2,141,200       2,139,000       2,040,500       2,037,600       2,079,100       2,022,100       2,009,100       1,980,000        25,564,900 น่าน

ตรวจปฏิบัติการสถานประกอบการ/ตรวจ บาท       1,903,800       2,050,300       2,300,000       2,070,800       1,815,300       1,801,300       1,712,900       1,688,700       1,704,400       1,704,300       1,702,100       1,700,000        22,153,900 พะเยา

ปราบปราม บาท     36,795,200     38,715,000     42,524,300     38,154,400     37,376,900     43,262,300     37,957,900     37,424,300     35,901,000     35,747,300     36,109,700     36,125,700      456,094,000 แพร่

3. วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและอุปสรรค บาท       1,326,400       1,405,600       1,775,900       1,477,400       1,241,200       1,492,400       1,327,200       1,254,000       1,318,700       1,375,900       1,374,900       1,311,100        16,680,700 แม่ฮ่องสอน

ในการจัดเก็บภาษีได้สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย บาท     35,041,900     36,425,900     37,041,900     36,348,900     35,963,900     35,958,900     35,519,300     33,914,600     32,794,700     32,367,200     32,797,300     32,450,800      416,625,300 ล าปาง

4. ตรวจติดตามและประเมินผลการ บาท       2,359,800       2,359,500       2,359,500       2,331,900       2,163,700       2,163,800       2,507,000       2,382,000       2,381,800       2,341,600       2,339,100       2,346,800        28,036,500 ล าพูน

จัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย บาท     72,256,600     54,985,000     66,186,100     61,968,200     47,175,300     63,617,600     64,117,400     52,850,300     56,477,900     58,105,400     52,947,500     70,152,200      720,839,500 อุตรดิตถ์

5. สรุปรายงานการติดตามและประเมิน Outcome

ผลการจัดเก็บภาษี ร้อยละของจ านวนรายได้ ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

หน่วยงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ  จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1.การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายวิทยา  อันช านาญ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1.การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1.บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 750075
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี   -
วัตถุประสงค์ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายวีระชัย  ศิริพานกุล
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การกระท าผิดกฎหมายลดลง การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน โทรศัพท์ 750071
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ    2,044,800.00 บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ผู้อนุมัติ ช่ือ นางดรุณี จารุภูมิ
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 750001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

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.สืบสวนหาข่าวเบาะแสการกระท าผิด Output
2.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการปฏิบัติงาน จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท   2,680,000   2,861,500   2,889,200   2,877,400   2,702,200   2,760,100   2,840,100   2,767,400   2,781,100   2,775,700   2,909,700   2,889,300    33,733,700 
3.ออกตรวจปราบปรามการกระท าผิดเชิงรุก จ านวนคดี คดี 335 355 355 356 335 343 355 341 343 339 365 361 4,183
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวนคดีคุณภาพ คดี 60 69 129
4.ประสานงานและเช่ือมโยงเครือข่ายภายใน จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      416,000      416,000      416,000      416,000      417,000     417,000      417,000      417,000      417,000      417,000      417,000      417,000     5,000,000 
และภายนอกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวนคดี คดี 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
5.สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม จ านวนคดีคุณภาพ คดี
แก่หน่วยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      800,000      945,400      945,400      945,400      800,000     800,000      945,400      800,000      800,000      800,000      945,600      945,500    10,472,700 

จ านวนคดี คดี 98 115 114 114 98 100 114 98 99 97 122 121 1290
จ านวนคดีคุณภาพ คดี
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      350,000      350,000      370,000      370,000      340,000     390,000      380,000      400,000      420,000      400,000      400,000      400,000     4,570,000 
จ านวนคดี คดี 29 29 31 31 28 33 32 33 35 33 33 33 380
จ านวนคดีคุณภาพ คดี
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      250,000      250,000      250,000      250,000      250,000     250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      250,000      250,000     3,000,000 
จ านวนคดี คดี 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
จ านวนคดีคุณภาพ คดี
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      320,000      335,000      345,000      336,000      339,000     347,000      295,000      349,000      339,000      358,000      336,000      336,600     4,035,600 
จ านวนคดี คดี 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
จ านวนคดีคุณภาพ คดี
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       96,500      117,600      115,300      112,500      108,700     108,600      105,200      103,900      107,600      103,200      113,600       92,700     1,285,400 
จ านวนคดี คดี 16 20 19 19 18 18 18 18 18 17 19 16 216
จ านวนคดีคุณภาพ คดี

พ้ืนท่ี
พะเยา

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ  ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

พ้ืนท่ี
แพร่

พ้ืนท่ี
แม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน

ภาคท่ี 5

พ้ืนท่ี
เชียงใหม่

พ้ืนท่ี
เชียงราย

พ้ืนท่ี
น่าน

1



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 หน่วยงาน

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000     200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      200,000     2,400,000 
จ านวนคดี คดี 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
จ านวนคดีคุณภาพ คดี
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500       37,500        450,000 
จ านวนคดี คดี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
จ านวนคดีคุณภาพ คดี
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      210,000      210,000      210,000      210,000      210,000     210,000      210,000      210,000      210,000      210,000      210,000      210,000     2,520,000 
จ านวนคดี คดี 23 22 22 23 22 23 22 23 22 23 22 22 269
จ านวนคดีคุณภาพ คดี

Outcome
ร้อยละของจ านวนเงิน
น าส่งคลังท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนคดีท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

พ้ืนท่ี
ล าปาง

พ้ืนท่ี
ล าพูน

พ้ืนท่ี
อุตรดิตถ์

2



โครงการ  ตรวจสอบภาษี
เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี  ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวกาญจนา  สายมา

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  โทรศัพท์ 750073

กลยุทธ์ท่ี  

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายวีระชัย ศิริพานกุล

2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการช าระภาษี (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี  ร้อยละ 100 โทรศัพท์ 750071

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
2. ผู้เสียภาษีช าระภาษีสรรพสามิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน ผู้อนุมัติ ช่ือ นางดรุณี  จารุภูมิ

(ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

โทรศัพท์ 750001
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

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. คัดเลือกรายและวางแผนการตรวจสอบภาษี Output : 

2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20
สรุปผลการวิเคราะห์
3. ขออนุมัติออกตรวจสอบภาษี จ านวนส านวนคุณภาพ ส านวน 1 2 3
4. ด าเนินการออกตรวจสอบภาษี              
5. สรุปผลการตรวจสอบภาษีและ Outcome  : 
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี

 -

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

 เงินงบประมาณ  153,200.-  บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  193,600.-  บาท
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี  6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ  นางประโลมใจ ลายภูค า
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์  750034
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 5  พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของกรมสรรพสามิต ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์

แก่ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับกรมสรรพสามิต และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต โทรศัพท์  750031
 3. เพ่ือสนับสนุนนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1. หน่วยงานของกรมสรรพสามิตมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสาธารณชน

 2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชนท่ัวไป และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้อนุมัติ ช่ือ  นางดรุณี จารุภูมิ
ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง และรวดเร็ว (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ โทรศัพท์  750001
   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
   เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

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. การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ Process : ร้อยละ
     1.1 การจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ร้อยละควำมส ำเร็จ

          และการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ของกำรด ำเนินงำน

          (รายเดือน 12 ฉบับ) ร้อยละ 20
           - จัดเตรียมข้อมูล

           - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

           - จัดท าต้นฉบับ

     1.2 การจัดท าจุลสารส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
          (รายไตรมาส 4 ฉบับ) ร้อยละ 20
           - ก าหนดรูปแบบและเน้ือหา
           - จัดเตรียมข้อมูล
           - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
           - จัดท าต้นฉบับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ แผนประชาสัมพันธ์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

5 5 5 5

100

5 5 5 5

1



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

     1.3 การจัดท ารายงานประจ าปี (รายปี 1 ฉบับ) ร้อยละ 20
           - ก าหนดรูปแบบและเน้ือหา
           - จัดเตรียมข้อมูล
           - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
           - จัดท าต้นฉบับ
 2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 40
    - ด าเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
    - จัดท าข้อมูลในรูปแบบ QR Code, Web link และ E-book
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี
      1. Website
      2. Facebook Fanpage
      3. Instagram
      4. Youtube
      5. Line Group
    - การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน

Output :
จ ำนวนส่ือ

ประชำสัมพันธ์
Outcome :

ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร

ของกลุ่มเป้าหมาย

20

10 10 10 10

   

ฉบับ 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 17

ร้อยละ 85 85 8585 85

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี  4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ

(หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ ร้อยละ 70
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน 1,000,000.- บาท
 เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนอ านวยการ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส่งกรมเพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ (ร้อยละ 30)

Process : 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน



ร้อยละ

2. ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรม/สัมมนำ ตำมท่ีกรม
พิจำรณำอนุมัติภำยใต้กรอบวงเงินท่ีอนุมัติ
(ร้อยละ 50)

ร้อยละ

3. สรุปโครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรให้กรมสรรพสำมิตทรำบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ

Output :

- จ ำนวนผู้เข้ำอบรม คน 152
- จ ำนวนหลักสูตรท่ีจัดอบรมได้ตำม
เป้ำหมำย

หลักสูตร 4

Outcome :

ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนกำรทดสอบ
ควำมรู้ ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

100

1.  เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำร
2.  เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระเบียบ วิธี แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
3.  เพ่ือรับทรำบนโยบำยกำรบริหำรงำนของกรมสรรพสำมิตและน ำมำปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
4.  เพ่ือพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ พัฒนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

นางสาวณัฏศรินทร์  สว่างอนันกุล
ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
โทรศัพท์ 750002

นายพรศักด์ิ นวลค า
ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
โทรศัพท์ 750011

นางดรุณี  จารุภูมิ
(ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

โทรศัพท์ 750001

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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.

30

50

20

152

4

70



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 6 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท ำ ช่ือ นางกนกวรรณ์  น่ิมสกุล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงำน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 0-5525-8221 ต่อ 760057
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายประเทือง เบ็ญพาด

 - เพ่ือตรวจ ติดตาม เร่งรัด ควบคุม การจัดเก็บรายได้ ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ (หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
 - เพ่ือติดตาม ควบคุม ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โทรศัพท์ 0-5525-8221 ต่อ 760051 
 - เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้มีความเข้าใจในกฎหมายสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน เงินงบประมำณ 76,280 บำท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์       

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน 61,440 บำท (ผอ.ส ำนัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 0-5525-8821 ต่อ 760001 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

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.กระจายเป้าหมายการจัดเก็บภาษีฯไป
ยังสรรพสามิตพ้ืนท่ี 8 พ้ืนท่ีและให้
ค าแนะน าปรึกษาสรรพสามิตพ้ืนท่ีในการ
ก าหนดกลยุทธ์ฯการจัดเก็บภาษีฯเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

Output : จ ำนวนรำยได้
ภำษีสรรพสำมิตท่ีจัดเก็บได้

บาท     841,646,100.00  1,366,666,300.00  1,578,072,900.00  1,827,104,900.00  1,312,814,900.00  1,431,241,700.00  1,757,317,000.00  1,329,253,900.00  1,195,007,400.00   1,140,083,000.00  1,376,158,500.00   1,175,760,100.00  16,331,126,700.00 ภำคท่ี 6

2.วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และประเมิน
ความเสียงของผู้ประกอบการ ในพ้ืนท่ี

 บาท        1,090,800.00        1,752,400.00        3,002,900.00        1,698,700.00        1,430,300.00        1,406,200.00        1,428,700.00        1,497,100.00        1,375,000.00         1,139,600.00        1,161,000.00         1,280,400.00        18,263,100.00  พ้ืนท่ี
พิษณุโลก

3.ตรวจปฏิบัติการ บาท     701,044,300.00  1,226,355,600.00  1,418,184,900.00  1,671,945,700.00  1,147,222,500.00  1,255,210,400.00  1,623,936,100.00  1,233,184,800.00  1,093,160,100.00   1,033,653,000.00  1,218,329,800.00   1,061,485,400.00  14,683,712,600.00 พ้ืนท่ี
ก ำแพงเพชร

4. วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา และอุปสรรค
ท่ีท าให้ผลการจัดเก็บ

บาท        3,935,800.00        3,975,100.00        4,230,900.00        3,667,400.00        3,891,300.00        3,536,600.00        4,237,000.00        3,950,600.00        3,753,200.00         3,746,400.00        3,707,000.00         3,702,400.00        46,333,700.00  พ้ืนท่ีตำก

5. ตรวจติดตามและประเมินผล บาท     123,979,400.00     122,052,800.00     137,916,400.00     137,756,800.00     148,943,700.00     159,842,700.00     116,851,700.00      79,697,400.00      85,737,900.00       90,737,700.00     142,175,400.00       98,652,100.00    1,444,344,000.00 พ้ืนท่ี
นครสวรรค์

6. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล บาท           454,000.00           843,700.00           849,400.00           422,400.00           225,000.00           218,200.00           180,200.00           176,200.00           171,100.00           162,100.00           156,100.00           149,500.00          4,007,900.00  พ้ืนท่ีพิจิตร

บาท        7,648,500.00        8,027,300.00        9,268,500.00        8,269,400.00        7,815,900.00        7,722,700.00        7,479,200.00        7,451,000.00        7,468,900.00         7,408,700.00        7,462,900.00         7,623,300.00        93,646,300.00 พ้ืนท่ี
เพชรบูรณ์

บาท        2,169,400.00        2,216,900.00        2,992,200.00        2,148,200.00        2,190,900.00        2,200,600.00        2,111,900.00        2,218,400.00        2,254,900.00         2,145,100.00        2,087,600.00         1,798,300.00        26,534,400.00 พ้ืนท่ีสุโขทัย

บาท        1,323,900.00        1,442,500.00        1,627,700.00        1,196,300.00        1,095,300.00        1,104,300.00        1,092,200.00        1,078,400.00        1,086,300.00         1,090,400.00        1,078,700.00         1,068,700.00        14,284,700.00 พ้ืนท่ี
อุทัยธำนี

Outcome 

ร้อยละของจ ำนวนรำยได้
ภำษีท่ีเพ่ิมข้ึนจำกเป้ำหมำย

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน

โครงการ เพ่ืมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2 2 2 2 2 2 2



เป้ำหมำยกระทรวงกำรคลังท่ี 1. กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรคลัง ผู้จัดท ำ ช่ือ นำยชูเกียรติ  เสริมวัฒนำกุล
ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังท่ี 1. กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรคลัง (ผู้ปฏิบัติงำน) ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำรพิเศษ
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 1. บริหำรกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ือเสริมสร้ำงเสถึยรภำพทำงกำรคลัง โทรศัพท์ 0-5525-8221 ต่อ 760076
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรป้องกันและปรำบปรำมและกำรตรวจสอบภำษี
ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค บริหำรกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ือเสริมสร้ำงเสถึยรภำพทำงกำรคลัง
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด ำเนินกำรตรวจปรำบปรำมกำรกระท ำผิดเก่ียวกับกำรลักลอบผลิต จ ำหน่ำยและกำรลักลอบผลิตน ำเข้ำสินค้ำตำมกฎหมำย ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นำยเล็ก  แคล้วภัย

ท ำกำรกระท ำผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป (หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชำชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย อย่ำงถูกต้องตำม โทรศัพท์ 0-5525-8221 ต่อ 760071
กฎหมำยระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมำยกรมสรรพสำมิต พร้อมท้ังแนะน ำช้ีแจงให้ปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลังท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ ผู้กระท ำผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้กำรจัดเก็บภำษีบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีกรมฯ ก ำหนดไว้ (ผอ.ส ำนัก) ช่ือ นายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์
งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน เงินงบประมำณ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 6

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน โทรศัพท์ 0-5525-8221 ต่อ 760001
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลำคม 2564 - 30 กันยำยน 2565
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม  ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 6

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วยงำน
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 ำแผนงำน/โครงกำรป้องกันและปรำบปรำม Output
ผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต  - จ ำนวนคดี คดี 105 108 115 115 115 119 119 123 128 125 116 121 1,409
2. ประชุมมอบหมำยเป้ำหมำยกำรปรำบปรำม  - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 5 5 7 5 6 7 7 4 9 3 3 9 70 รวมท้ังภำค

3. ปรำบปรำมจับกุมผู้กำรกระท ำผิดสินค้ำตำม  - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 583,800 605,000 628,400 626,400 622,000 641,200 671,200 711,900 729,300 703,900 654,400 682,100 7,859,600
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560  - จ ำนวนคดี คดี 20 20 20 20 19 19 21 21 20 20 20 20 240
4. รำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด  - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 18 พิษณุโลก

 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 116,700 116,700 116,700 116,600 110,800 110,800 122,500 122,500 116,600 116,700 116,700 116,700 1,400,000
 - จ ำนวนคดี คดี 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
 - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 1 1 1 1 4 ก ำแพงเพชร
 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 372,000
 - จ ำนวนคดี คดี 15 19 23 23 23 23 23 23 27 27 19 27 272
 - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 ตำก
 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 60,000 80,000 100,000 90,000 90,000 90,000 100,000 100,000 120,000 120,000 84,000 120,000 1,154,000
 - จ ำนวนคดี คดี 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
 - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 1 1 1 1 1 5 นครสวรรค์
 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 259,200
 - จ ำนวนคดี คดี 8 7 8 7 8 8 7 6 7 8 7 6 87
 - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 1 1 1 1 4 พิจิตร
 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000
 - จ ำนวนคดี คดี 12 12 14 14 14 16 14 14 14 13 14 12 163
 - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 1 1 1 1 1 1 6 เพชรบูรณ์
 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 35,500 36,700 40,100 41,600 40,600 44,800 44,700 45,800 43,100 41,600 40,100 39,800 494,400
 - จ ำนวนคดี คดี 34 34 34 35 35 37 38 43 44 41 40 40 455
 - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 17 สุโขทัย
 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 270,000 270,000 270,000 276,600 279,000 294,000 302,400 342,000 348,000 324,000 312,000 312,000 3,600,000
 - จ ำนวนคดี คดี 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
 - จ ำนวนคดีคุณภำพ คดี 1 1 1 1 4 อุทัยธำนี
 - จ ำนวนเงินน ำส่งคลัง บำท 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 16,000 280,000
Outcome
 - ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลังท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 - ร้อยละของจ ำนวนคดีท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 - ร้อยละของคดีคุณภำพท่ีเป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

โครงกำร  ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรคลัง ผู้จัดท ำ ช่ือ ศุภกำนต์ อินทรสูต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรคลัง (ผู้ปฏิบัติงำน) ต ำแหน่ง นักตรวจสอบภำษีช ำนำญกำรพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 76073
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรช ำระภำษีของผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษี เพ่ือให้เกิด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ เล็ก  แคล้วภัย

ควำมเป็นธรรมและเสมอภำคในกำรช ำระภำษี (หัวหน้ำส่วน/กลุ่ม/ฝ่ำย) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
2. เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมผู้หลีกเล่ียงหรือหลบเล่ียงภำษี โทรศัพท์ 76071
3. เพ่ือให้รัฐสำมำรถจัดเก็บภำษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบภำษี ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้มีหน้ำท่ีเสียภำษีโดยสุจริตเกิดควำมรู้สึกพึงพอใจในควำมเป็นธรรมและเสมอภำครวม

ท้ังเกิดจิตส ำนึกท่ีดีในกำรยินยอมเสียภำษีให้แก่รัฐ
2. ผู้ประกอบกำรท่ีหลีกเล่ียงภำษีเกิดควำมเกรงกลัว ส่งผลให้ไม่มีกำรหลีกเล่ียงภำษี ผู้อนุมัติ ช่ือ วิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์
หรือมีกำรหลีกเล่ียงลดน้อยลง (ผอ.ส ำนัก) ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 5
3. รัฐสำมำรถจัดเก็บภำษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นไปตำมเป้ำหมำย โทรศัพท์ 76001

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน เงินงบประมำณ 307,200 บำท
เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน 389,760 บำท
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม  ส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 6

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. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำษี Process : ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ตรวจสอบภำษี

ระดับ 5 5 5

2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์เอกสำรเบ้ืองต้นสรุปผลกำร
วิเครำะห์

Output : จ ำนวนรำยท่ีตรวจสอบภำษี ราย 10 10 20

3. ด ำเนินกำรออกหนังสือเรียก/เชิญ/ออกตรวจ
ปฏิบัติกำร ณ โรงอุตสำหกรรม/สถำนบริกำร

Outcome : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ตรวจสอบภำษี

ร้อยละ 100 100

4. ด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนของ
ผู้ประกอบกำร
5. ด ำเนินกำรสรุปผลกำรตรวจสอบภำษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ การตรวจสอบภาษี

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางศริเกศ  แสงไชย
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล โทรศัพท์ 760054
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายประเทือง  เบ็ญพาด
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำรพิเศษ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตและทัศนคติท่ีดีต่อ โทรศัพท์ 760051

กรมสรรพสามิต
งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน เงินงบประมำณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬ์ห์

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน  9,720  บำท (ผอ.ส านัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 760001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

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. การประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ีออก
ประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ี

Process : ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำน ร้อยละ 25 25 25 25 100

2. การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออ่ืนๆ Output :                            - 
จ ำนวนส่ือประชำสัมพันธ์ ชุด 1 1 1 1 4

  - จ ำนวนคร้ังท่ีจัดประชำสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome :                           
 - ร้อยละกำรรับรู้ข่ำวสำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย

ร้อยละ 85 85 85 85 85

  - ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85 85 85 85

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวเพ็ญสินี  รุ่งแจ้งเจริญสุข
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงำน) ต ำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมภิบาล โทรศัพท์ 760012

กลยุทธ์ท่ี 4.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการทดสอบสอบความรู้ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต ำแหน่ง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน โทรศัพท์ 760011
งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน เงินงบประมำณ

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน 1,000,000 บำท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายวิศิษฐ  วชิรวิรุฬห์
เงินนอกงบประมำณอ่ืน ๆ (ผอ.ส ำนัก) ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 760001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วน อ านวยการ  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

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.วิเคราะห์แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรม
ของปีงบประมาณ 2565

Process:ร้อยละควำมส ำเร็จกำร
ด ำเนินกำร

ร้อยละ 10

2.การจัดท าแผนงาน/โครงการ 10

3.ด าเนินการจัดโครงการอบรม/สัมมนา 20 20

4.สรุปและประเมินผลการด าเนินการโครงการ 20 20

Output :           
 -จ านวนผู้เข้าอบรม
 -จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 2
Outcome: ร้อยละบุคลำกรท่ีผ่ำน
กำรทดสอบควำมรู้(ร้อยละ70)

ร้อยละ 70 70 70

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ราย

100

60 100

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
โครงกำร พัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นมืออำชีพ

นางบุญฐิตา มาใกล้
ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร

160

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 7 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โทรศัพท์
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 47,200 บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 32,400 บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน
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. รวบรวมผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของทุกพ้ืนท่ี
 (ร้อยละ 20)

บาท 3,446,135,700 3,368,590,500 3,961,103,600 4,155,613,700 3,765,247,400 3,865,422,400 4,210,198,300 4,209,916,000 4,209,951,900 4,209,653,600 4,209,888,000 4,210,419,900 47,822,141,000 ภาคท่ี 7

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ท่ีจัดเก็บได้ บาท 112,552,300 113,122,800 113,122,800 113,122,300 113,122,300 113,142,300 129,247,400 129,247,400 129,247,400 129,247,400 129,247,400 129,130,800 1,453,552,600 นครปฐม 1

  สูง/ต่่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 20) บาท 2,611,103,600 2,511,463,600 3,111,633,600 3,311,523,600 2,911,213,500 3,011,053,600 3,110,943,600 3,110,868,600 3,110,868,500 3,110,867,600 3,110,867,600 3,111,000,400 36,133,407,800 นครปฐม 2

3. เร่งรัดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของทุกพ้ืนท่ี (ร้อยละ 20) บาท 109,905,600 129,499,700 120,157,500 117,392,300 128,802,300 129,048,300 149,239,000 149,273,800 149,208,300 149,230,100 149,165,200 149,172,700 1,630,094,800  กาญจนบุรี

4. ออกตรวจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต บาท 2,622,600 3,292,100 3,967,000 3,072,500 2,713,400 2,731,900 2,281,400 2,239,700 2,285,000 2,235,400 2,213,700 2,026,900 31,681,600  ประจวบคีรีขันธ์

   ให้เป็นไป ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 20) บาท 1,886,000 1,935,000 2,264,000 2,025,000 1,896,500 1,900,500 2,780,000 2,780,000 2,751,600 2,651,600 2,651,600 2,636,400 28,158,200  เพชรบุรี

5. สรุปผล พร้อมรายงานผลการติดตาม และประเมินผล บาท 81,639,000 81,958,000 82,278,000 81,952,000 81,602,000 81,597,000 54,504,000 54,430,000 54,481,000 54,420,000 54,448,000 54,406,600 817,715,600 ราชบุรี

   การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 20) บาท 500,000 731,700 754,900 599,000 457,300 527,300 633,200 495,700 627,000 533,300 598,700 431,200 6,889,300 สมุทรสงคราม

บาท 524,607,000 525,060,000 525,016,200 524,457,000 524,214,000 524,074,400 758,997,200 759,001,700 758,918,000 758,891,100 759,083,700 759,986,500 7,702,306,800 สมุทรสาคร

บาท 1,319,600 1,527,600 1,909,600 1,470,000 1,226,100 1,347,100 1,572,500 1,579,100 1,565,100 1,577,100 1,612,100 1,628,400 18,334,300 สุพรรณบุรี

Outcome             
ร้อยละของจ านวนรายได้
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมาย



ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง นายรัชพล ธนัชญารณพร
1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง นักวิชาการสรรพสามิตช่านาญการพิเศษ

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี   ส่านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 034 243193 ต่อ 770052
1.1.1. การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี นางสาวบังอร แสงสว่าง
ร้อยละของจ่านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย  ร้อยละ 2 ผู้อ านวยการส่วนบริการการจัดเก็บภาษี
จ่านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ 034 243193 ต่อ 770051

นายเพ่ิมศักด์ิ กองเพ่ิมพูล
ผู้อ่านวยการส่านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7
034 243193 ต่อ 770001

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Output              
จ านวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายคมวิช  สุขพจนี

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 770080

กลยุทธ์ท่ี 1.1.2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายพศุตม์  เจนไพจิตร์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้ โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 770071

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน ผู้อนุมัติ ช่ือ นายเพ่ิมศักด์ิ  กองเพ่ิมพูล

(ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

     เงินอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 770001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Output
จ านวนคดี คดี             67             66             69             67             69             73             73             75             70             77             71             69 846

กิจกรรม จ านวนคดีคุณภาพ คดี               4               4               4               3               4               2               3               5               3               3               4               4 43             

1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      798,800      786,800      814,800      788,800      814,800      852,800      949,800      957,800      936,800      996,800      932,800      919,200 10,550,000

กฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดี คดี               7               8               7               8               7               8               8               8               8               8               7               6              90 

2. สืบสวนปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดีคุณภาพ คดี             -                 1             -                 1             -               -               -                 1             -               -                 1             -   4              

3. ตรวจโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ และผู้ได้รับใบอนุญาต จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       65,000       65,000       65,000       65,000       65,000       65,000       70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       60,000      800,000 

ของกรมสรรพสามิต จ านวนคดี คดี               8               8               8               8               8               8               8               8               8               8               8               8              96 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน า ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ จ านวนคดีคุณภาพ คดี               1             -                 1             -                 1             -                 1             -                 1             -                 1               1 7              

ท่ีเก่ียวข้องของกรมสรรพสามิต แก่ผู้รับใบอนุญาต จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       30,000      360,000 

ของกรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จ านวนคดี คดี               9               8               9               7               9             12               8             11               7             12               8               7            107 

5. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวนคดีคุณภาพ คดี               1             -                 1             -                 1             -                 1             -                 1               1             -                 1 7              

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 52,000      40,000      52,000      32,000      52,000      92,000      52,000      68,000      32,000      92,000      40,000      32,000           636,000 

จ านวนคดี คดี               8               8               8               8               9               8               8               7               8               9               8               8              97 

จ านวนคดีคุณภาพ คดี             -                 1             -               -               -                 1             -                 1             -                 1             -               -   4              

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 87,000      87,000      87,000      81,000      87,000      81,000      87,000      81,000      87,000      87,000      75,000      75,000         1,002,000 

จ านวนคดี คดี               8               7               9               8               8               8               9               9               8               9               9               8            100 

จ านวนคดีคุณภาพ คดี             -               -                 1             -               -               -               -                 1             -               -               -               -   2              

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 30,000      30,000      42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      42,000      480,000     
จ านวนคดี คดี 12            12            12            12            12            12            12            12            12            12            12            12            144           

จ านวนคดีคุณภาพ คดี               2             -               -               -                 1             -               -                 1             -               -               -                 1 5              

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 244,800      244,800      244,800      244,800      244,800      244,800      244,800      244,800      244,800      244,800      244,800      247,200      2,940,000   

การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายในหน้าท่ี ของ
กรมสรรพสามิต

ภาคท่ี 7

นครปฐม 1

นครปฐม 2

กาญจนบุรี

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

ราชบุรี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน       1,714,320 บาท

     เงินงบประมาณ    57,600 บาท

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม  ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

1



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 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน หน่วยงานกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

จ านวนคดี คดี 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 31
จ านวนคดีคุณภาพ คดี             -                 1             -               -               -               -               -               -               -                 1             -               -   2              

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 6,000 6,000 10,000 10,000 10,000 8,000 10,000 8,000 6,000 6,000 6,000 8,000 94,000
จ านวนคดี คดี 9              9              9              9              9              9              12            12            12            12            12            12            126           

จ านวนคดีคุณภาพ คดี             -                 1               1               1               1               1               1               1               1             -                 1               1 10             

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      270,000      270,000      270,000      270,000      270,000      270,000      390,000      390,000      390,000      390,000      390,000      390,000    3,960,000 

จ านวนคดี คดี 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 55

จ านวนคดีคุณภาพ คดี             -               -               -                 1             -               -               -               -               -               -                 1             -   2              

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 20,000 24,000 24,000 35,000 35,000 35,000 35,000 278,000

Outcome :
 - ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 - ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 - ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

สมุทรสาคร

สุพรรณบุรี

สมุทรสงคราม

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี  1. การเสริมสร้างความม่ังคงทางการคลัง ช่ือ นางสาวจินดา  คิมอยู่
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1. การเสริมสร้างความม่ังคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770072
กลยุทธ์ท่ี  1.1.2. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี   -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ช่ือ นายพศุตม์  เจนไพจิตร์

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ 
3. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีโดยสุจริต ป้องกันและปราบปราม

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770071
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การจัดเก็บรายได้ค่าภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน     เงินงบประมาณ บาท

    เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายเพ่ิมศักด์ิ  กองเพ่ิมพูล
    เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบภาษี  ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 

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.

Process : 
ระดับ 5 5 5

Output :

จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 10 10 20
Outcome :
ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 100 100

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ
 (Field Audit)/ตรวจแนะน า
1. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี
2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น สรุปผล
การวิเคราะห์
3. ด าเนินการออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ณ
 โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ผู้ประกอบการ
5. ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษี และปิด
ส านวนตามแผนงาน

โครงการ ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้จัดท า

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้รับผิดชอบหลัก 

234,400.00        
53,600.00         

ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี

ไตรมาสท่ี 2ไตรมาสท่ี 1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ช่ือ นางสาวกาญจนา โกละกะ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770012
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี   -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไปทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต ช่ือ นายพศุตม์  เจนไพจิตร์

2. เพ่ือให้นักเรียน เยาวชน ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป มีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ 
ตามกฎหมายในหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต ป้องกันและปราบปราม
3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสรพสามิตภาคท่ี 7 มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770071
และกิจกรรมของหน่วยงาน

อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกรมสรรพสามิต
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียน เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต

2. นักเรียน เยาวชน ผู้ประกอบการมีทัศนคติท่ีดี เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของกรมสรรพสามิตในโอกาสต่อไป
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน     เงินงบประมาณ

    เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ผู้อนุมัติ ช่ือ นายเพ่ิมศักด์ิ  กองเพ่ิมพูล
    เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 

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.

Process : Process : 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 100 100 100

Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 2

Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85 85

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

การประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพ่ือสังคมและ
ธุรกิจ ของส างานสรรพสามิตภาคท่ี 7 ให้มี
ประสิทธิภาพ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

4. เพ่ือสร้างความใกล้ชิด และความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน เยาวชน ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพ่ือสังคมและธุรกิจของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้จัดท า

ผู้รับผิดชอบหลัก 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวพิศสมัย  ชุ่มเย็น
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770020
กลยุธ์ท่ี 4.3.2. ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และด้านการปราบปราม ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวจินดา  คิมอยู่

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคในการตรวจสอบภาษีสุรา (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง
3. เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
4. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานในองค์กร โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770011

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรผ่านการทดสอบความรู้  ร้อยละ 70 ผู้อนุมัติ ช่ือ นายเพ่ิมศักด์ิ  กองเพ่ิมพูล
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ โทรศัพท์ 034-243193 ต่อ 770001

  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 1,000,000 บาท
  เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ส่วนอ านวยการ  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล
1. โครงการสัมมนา หลักสูตร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

Process :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100

และการปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ภาษีสรรพสามิต Output :   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

จ านวนผู้เข้าอบรม คน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 45
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1
Outcome :   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70
ผ่านการทดสอบความรู้ ร้อยละ 70

ส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการ พัฒนาบุคลากร

ไตรมาสท่ี 3

100

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1

70

45

1



เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผล เป้า ผลส.ค. ก.ย.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ไตรมาสท่ี 3กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Process :

เทคนิค การตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100

ส าหรับสินค้าสุรา
Output :  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

จ านวนผู้เข้าอบรม คน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 24

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1

   Outcome :   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70

ผ่านการทดสอบความรู้ ร้อยละ 70  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

3. โครงการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ Process :

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100

ในการบริหารราชการของหน่วยงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม Output :    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

จ านวนผู้เข้าอบรม คน 49

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1

   Outcome :   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70

ผ่านการทดสอบความรู้ ร้อยละ 70
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Process :
การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ภายในองค์กร Output :  

จ านวนผู้เข้าอบรม คน 50
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1
Outcome :   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 70
ผ่านการทดสอบความรู้ ร้อยละ 70

1

70

49

1

70

100

50

70

100

1

100

24

2



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 8 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การส่งเสริมความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด โทรศัพท์
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 780001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายวางแผนและบริการหารจัดเก็บภาษี ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริหารการจัดเก็บภาษีโดย Output : บาท   215,808,400   225,625,800   249,055,500   246,646,000   273,955,100   291,466,300   235,585,200   275,132,300   249,102,100   214,362,600   309,435,600   239,517,000   3,025,691,900  ภาคท่ี 8
1. แจ้งให้ทุกพ้ืนท่ีจัดท าแผนการจัดเก็บภาษี จ านวนรายได้ภาษี บาท   174,629,300   185,249,200   204,660,600   211,389,600   239,589,000   251,976,900   195,508,100   235,494,300   209,329,500   175,342,900   269,047,400   203,734,800   2,555,951,600  สุราษฎร์ธานี
2. แจ้งให้ทุกพ้ืนท่ีรายงานผลการจัดเก็บรายได้ สรรพสามิต บาท         833,500         796,500         898,000         953,500         870,000       2,616,500         537,500       2,608,500       2,598,000       2,550,000       2,580,800         519,800        18,362,600  กระบ่ี
ประจ าเดือนให้ทราบภายในส้ินเดือนของทุกเดือน ท่ีจัดเก็บได้ บาท         478,100         890,800       1,244,100         815,800         531,600         563,800         371,000         387,400         381,000         433,900         385,200         349,300         6,832,000  ชุมพร
3. ตรวจสอบรายได้ภาษีของทุกพ้ืนท่ีภายใน บาท     37,702,700     35,756,700     37,462,000     29,938,000     29,956,000     33,123,500     36,437,900     33,883,700     34,031,500     33,233,500     34,580,100     32,071,700      408,177,300 นครศรีธรรมราช
ภาคท่ี 8 จากระบบ BI บาท         388,300         528,800       1,073,800         417,100         242,900         245,700         179,200         193,300         182,600         194,400         204,200         182,600         4,032,900  พังงา
4. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร บาท       1,546,000       2,111,000       2,434,000       2,252,000       2,041,000       2,214,000       2,167,000       2,167,000       2,170,000       2,199,000       2,239,000       2,272,000        25,812,000  ภูเก็ต
การจัดเก็บภาษีของทุกพ้ืนท่ี บาท         230,500         292,800       1,283,000         880,000         724,600         725,900         384,500         398,100         409,500         408,900         398,900         386,800         6,523,500 ระนอง
5. ติดตามเร่งรัดผลการด าเนินงานตามแผน Outcome :
บริหารจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
กรณีการจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมาย

ร้อยละของจ านวน
รายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมาย

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

รวมท้ังส้ิน หน่วยงานไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นายสุธรรม  มีล่อง
ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
780051

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

นายกระจ่าง  หนูประสิทธ์ิ
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
780053



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การสร้างเสริมความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายอนุพงศ์  บัวเกตุ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การสร้างเสริมความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ตรวจสอบและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตลดน้อยลงและหมดส้ินไปในท่ีสุด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายอนุพงศ์  บัวเกตุ

2.เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
3.เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี โทรศัพท์ 780073

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.จับกุมผู้กระท าความผิดจ านวนคดีและค่าปรับได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประพันธ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2.จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ 1,615,200 บาท โทรศัพท์ 780001

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน  บาท
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน
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.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย output :
2.ออกตรวจ สืบสวน ตรวจสอบป้องกัน จ านวนคดี คดี 81 74 86 87 92 89 94 89 86 87 84 81 1,030
และปราบปราม จ านวนคดีคุณภาพ คดี 5 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 21
3.สรุปผลการปฏิบัติงาน จ านวนเงินส่งคลัง บาท 1,526,000 1,465,000 1,376,000 1,638,300 1,478,300 1,619,100 1,427,800 1,219,800 1,274,800 1,267,300 1,458,300 1,192,300 16,943,000
4.รายงานผลการปฏิบัติงานส่งกรมสรรพสามิต จ านวนคดี คดี 15 11 18 19 26 24 26 27 21 21 20 17 245

จ านวนคดีคุณภาพ คดี 2 1 1 1 1 6
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 250,000 180,000 350,000 325,000 565,200 542,000 580,000 455,000 357,000 355,000 350,000 285,000 4,594,200

จ านวนคดี คดี 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 90
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 1 1 2
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 648,000
จ านวนคดี คดี 5 4 5 6 5 6 5 4 5 6 5 4 60
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 1 1
 จ านวนเงินส่งคลัง บาท 60,000 57,000 63,000 64,500 60,000 69,000 60,000 57,000 60,000 64,500 55,500 49,500 720,000
จ านวนคดี คดี 26 25 28 28 26 25 28 24 25 26 24 26 311
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 1 1 1 1 1 1 6
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 963,000 975,000 710,000 995,800 600,000 755,000 530,000 450,000 600,000 590,000 795,000 600,000 8,563,800

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ  แผนป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
780073



ภาคท่ี 8

สุราษฎร์ธานี

กระบ่ี

ชุมพร

นครศรีธรรมราช

1



กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน
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

จ านวนคดี คดี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 1 1 1 3
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 432,000
จ านวนคดี คดี 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 1 1
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000
จ านวนคดี คดี 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 2 2
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 103,000 103,000 103,000 103,000 103,100 103,100 107,800 107,800 107,800 107,800 107,800 107,800 1,265,000
outcome :
ร้อยละของจ านวนคดี
ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพ
ท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลังท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

พังงา

ภูเก็ต

ระนอง

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวเดือนเพ็ญ  สถาพร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 780074  
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 1. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง

2. ตรวจสอบและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งผลให้การจัดเก็บภาษีบรรลุเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายอนุพงศ์  บัวเกตุ

พร้อมท้ังป้องกันการหลีกเล่ียงภาษี (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

2. เพ่ือให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิตและอ่ืน ๆ ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราบ

ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง โทรศัพท์ 780071
3. เพ่ือให้งานด้านการตรวจสอบภาษีเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ืองสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค 
ให้แก่ผู้ประกอบการ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย และผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

2. งานตรวจสอบภาษีมีระบบและต่อเน่ือง สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน 425,760.00 บาท โทรศัพท์ 780001
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

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. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี Process  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ระดับ 1

2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น 2
สรุปผลการวิเคราะห์
3. ด าเนินการออกตรวจการปฏิบัติของผู้เสียภาษี 3
 ณ สถานประกอบการ
4.ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 4
ของผู้ประกอบการ
5. สรุปผลการตรวจสอบภาษี หรือแจ้ง 5 5
การประเมินภาษี/รายงานผลและผู้บังคับบัญชา
ทราบผลการตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ

Output
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถาน
ประกอบการ (Filed Audit) แล้วเสร็จ

ราย - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 20

จ านวนส านวนคุณภาพ ส านวน 1 2 3

Outcome
ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 100 100

5

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ  แผนการตรวจสอบภาษี

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางชลีวรรณ  ล้ิมสุวรรณ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 8 ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสาวชุติมา  หน่อสกูล

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจ โทรศัพท์ 780031
และกิจกรรมของหน่วยงาน
4. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย (ไม่ต่ ากว่า 85)     
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตมากข้ึน ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประพันธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ โทรศัพท์ 780001

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน  บาท
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

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.

การประชาสัมพันธ์
   1. ศึกษารวบรวมข้อมูล

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

   2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ Output : จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์

      2.1 ส่ือประสม "รอบรู้กับสรรพสามิต" ช้ิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

      2.2 จุลสาร ฉบับ 1 1 2

      2.3 รายงานประจ าปี เล่ม 1 1

  3. น าส่ือประชาสัมพันธ์ออกเผยแพร่ Outcome : ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 85 85 85

     3.1 เว็บไซด์/Social Media/ช่องทาง
อ่ืน ๆ

ของกลุ่มเป้าหมาย

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
780033

โครงการ  แผนการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอ านาจ  หน้าท่ีของกรมสรรพสามิต



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางจารุณี  ใสสด

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักทรัพยากบุคคลช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 780016
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางกอบแก้ว  ช่องลมกรด
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการทดสอบความรู้ (ร้อยละ 70 ) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โทรศัพท์ 780011
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน 1,000,000 บาท
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายประพันธ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนอ านวยการ  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 โทรศัพท์ 780001

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.

การจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากร Process
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ

ร้อยละ 25 25 25 25 100

Output
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 40 40 70 190
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 1 4

Outcome
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการ
ทดสอบความรู้ (ร้อยละ 70 )

ร้อยละ 70 70 70 70 70

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ การพัฒนาบุคลากร



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 9 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวนิยมาส  ชูมณี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 790053

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -

วัตถุประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายไตรรัตน์  ดีประเสริฐ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 2 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน โทรศัพท์ 790051
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 694,400    บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 595,200    บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 790002

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

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.

Output

1. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ บาท   17,581,700   17,844,600   18,300,100   17,837,100   17,563,000   17,635,500   30,382,400   30,480,700   30,452,100   30,488,700   30,481,700   30,302,500   289,350,100 ภาคท่ี 9

2.วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี บาท 9,789,000        9,789,000     9,789,000     9,789,000     9,789,000     9,789,000   21,892,500   21,894,000   21,892,500   21,892,500   21,894,500   21,899,400   190,099,400 สงขลา
บาท     1,801,800     1,982,700     2,101,000     1,908,000     1,813,200     1,795,900     1,849,600     1,849,600     1,832,500     1,817,500     1,817,500     1,817,400     22,386,700 ตรัง
บาท       657,800       658,800       767,100       706,100       654,100       715,300       662,100       725,300       725,300       725,300       726,300       604,500       8,328,000 นราธิวาส
บาท       301,200       342,700       360,000       287,000       262,500       281,500       246,700       267,700       246,700       245,400       242,300       247,800       3,331,500 ปัตตานี
บาท 657,500            670,500       672,700       673,700       675,600       677,600     1,003,500     1,004,500     1,006,500     1,009,500     1,010,700     1,007,700     10,070,000 พัทลุง

5.สรุปรายงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 บาท     4,159,700     4,204,000     4,279,400     4,282,800     4,205,600     4,212,300     4,540,600     4,554,200     4,559,500     4,552,100     4,544,000     4,479,300     52,573,500 ยะลา
บาท 214,700            196,900       330,900       190,500       163,000       163,900       187,400       185,400       189,100       246,400       246,400       246,400       2,561,000 สตูล

Outcome

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ภาคท่ี 9

3. ตรวจสอบ/ติดตามผลการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย

4. เสนอแนะ/รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการ จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

หน่วยงานไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายสัมพันธ์  ศรีวิรัตน์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 790076
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายจ าแลง  บัวสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตลดลง การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน โทรศัพท์ 790072
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 790002

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

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.

Output
1. ตรวจร้านค้าในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ - จ านวนคดี คดี            131            134            135            140            140             146            147            155           154           156           153           134           1,725 ภาคท่ี 9
2. ออกตรวจปราบปรามผู้กระท าผิด - จ านวนคดีคุณภาพ คดี               22             21               43 
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน - จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 1,601,800   1,627,700   1,646,700   1,690,100   1,696,700   1,762,800    2,408,700   2,486,500   2,483,800  2,539,400  2,535,300  2,385,400  24,864,900   
4. จัดท ารายงานผลตามแผนงาน/โครงการ - จ านวนคดี คดี             40             41             41             41             41               41             43             43             43             43             42             41              500 สงขลา

- จ านวนคดีคุณภาพ คดี
- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 420,500     420,500     420,500     420,500     420,500     420,500      981,000     981,000     981,000     981,000     981,000     981,900     8,409,900     
- จ านวนคดี คดี               7               7               8             10             12               10             14             14             13             13             12             12              132 ตรัง
- จ านวนคดีคุณภาพ คดี
- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 86,000       86,000       103,000     120,200     137,400     120,200      189,000     189,000     171,800     171,800     171,800     171,800     1,718,000     
- จ านวนคดี คดี             22             22             22             22             22               27             22             27             27             27             27             13              280 นราธิวาส
- จ านวนคดีคุณภาพ คดี
- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 520,800     520,800     520,800     520,800     520,800     582,000      520,800     582,000     582,000     582,000     582,000     460,200     6,495,000     
- จ านวนคดี คดี             14             14             13             13             13               13             14             14             13             13             13             13              160 ปัตตานี
- จ านวนคดีคุณภาพ คดี
- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 223,000     223,000     223,000     223,000     223,000     225,500      223,000     223,000     223,000     223,000     223,000     225,500     2,681,000     

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

1



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.

หน่วยงานไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

- จ านวนคดี คดี             29             30             31             32             31               32             33             34             34             35             35             34              390 พัทลุง
- จ านวนคดีคุณภาพ คดี
- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 190,000     203,000     205,000     206,000     208,000     210,000      302,000     303,000     305,000     308,000     309,000     306,000     3,055,000     
- จ านวนคดี คดี             10             11             11             13             12               14             10             12             13             13             12               9              140 ยะลา
- จ านวนคดีคุณภาพ คดี
- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 91,500       104,400     104,400     129,600     117,000     134,600      101,400     117,000     129,500     122,100     117,000     88,500      1,357,000     
- จ านวนคดี คดี               9               9               9               9               9                9             11             11             11             12             12             12              123 สตูล
- จ านวนคดีคุณภาพ คดี
- จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 70,000       70,000       70,000       70,000       70,000       70,000        91,500       91,500       91,500      151,500     151,500     151,500     1,149,000     
Outcome

ร้อยละของจ านวนคดีท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนเงินส่ง
คลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางยุพิน  มุณีกาญจน์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 790077
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายจ าแลง  บัวสงค์

2. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 โทรศัพท์ 790071
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

2. ผู้เสียภาษีช าระภาษีสรรพสามิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 89,520  บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 111,360  บาท (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 790001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

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.

Process :
1. คัดเลือกรายและวางแผนการตรวจสอบภาษี ระดับ 5 5 5
2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้นสรุปผล
การวิเคราะห์

Output :
3. ขออนุมัติออกตรวจสอบภาษี จ านวนรายท่ีตรวจสอบ ราย 10 10 20
4. ด าเนินการออกตรวจสอบภาษี ส านวนคุณภาพ ราย 1 2 3

Outcome :
5. สรุปผลการตรวจสอบภาษีและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบ
ภาษี

ร้อยละ 100 100 100

ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ
ภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ตรวจสอบภาษี

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางวิภา  เจริญศักด์ิ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 790034
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ช่ือ นางสาววิลาวรรณ ยัสโยธา
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ 

โทรศัพท์ 790035
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสุทธิรัศมี ทองป้อง

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในความควบคุมของกรมสรรพสามิต (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ       
โทรศัพท์  -

ผู้อนุมัติ ช่ือ นายภาณุพงศ์ ศรีเกตุ
5. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9      

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 85 โทรศัพท์ 790001
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตมากข้ึน

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
3. บุคลากรภายในภาคท่ี 9 มีความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

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.

Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100
Output
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 2
Outcome
ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 85
Process
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100
Output
จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ ฉบับ 1 1 2
Outcome
ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 85 85 85

ไตรมาสท่ี 4

1. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอ านาจ  หน้าท่ีของกรมสรรพสามิต

3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรม
ของหน่วยงาน
4. เพ่ือสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 กับประชาชน และผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ี
เสียภาษีสรรพสามิต

1. บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สรรพสามิตภาคท่ี 9

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้มีหน้าเสียภาษีเข้าใจ
ในบทบาท พันธกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต 
รวมถึงข่าวสารปัจจุบันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line Official
 Account Degree Connect V.2 , Facebook และสถานี
วิทยุกระจายเสียง ได้ทันท่วงที

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ประชาสัมพันธ์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวอภิญญา นวลจันทร์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4. พัฒนาองค์กรระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 790016
กลยุทธ์ท่ี 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9/พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา  ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางเกณิกา ฟูพงศ์ศิริพันธ์

การจัดเก็บภาษีและบริหารงานด้านปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 80 โทรศัพท์ 790011
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 790001

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนอ านวยการ  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

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.

ด าเนินการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 Process
1. ส ารวจความต้องการ (ร้อยละ 10 ) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10
2. เสนอโครงการอบรม/ของบประมาณ (ร้อยละ 10 ) ร้อยละ 10
3. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม (ร้อยละ 10 ) ร้อยละ 10
4. ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 20 ) ร้อยละ 20
5. ประเมินผล และสรุปการฝึกอบรม (ร้อยละ 50 ) ร้อยละ 50

Output
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คน 40 40 40 120
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 3
Outcome
ร้อยละบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80 80 80 80

100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ พัฒนาบุคลากร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ส ำนักงำนสรรพสำมติภำคท่ี 10 
1. โครงกำรยุทธศำสตร์ จัดเก็บภำษีสรรพสำมิต 

2. โครงกำรยุทธศำสตร์ ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต 

3. โครงกำรยุทธศำสตร์ ตรวจสอบภำษี 

4. โครงกำรยุทธศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ 

5. โครงกำรยุทธศำสตร์ พัฒนำบุคลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายธิติ  ตันสกุล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 0 2158 0126 ต่อ 701052
กลยุทธ์ท่ี  1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายลือศักด์ิ  อ่ิมเกียรติ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย (ร้อยละ 2) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โทรศัพท์ 0 2158 0126 ต่อ 701051
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ผู้อนุมัติ ช่ือ นายพงษ์สิทธ์ิ สุโมตยกุล

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ โทรศัพท์ 0 2158 0126 ต่อ 701002

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

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

บาท    4,895,447,400    4,920,135,000    5,131,096,400    4,917,554,200    5,083,499,200    4,907,410,200    6,188,330,000    5,229,834,200    5,756,308,200    5,634,517,100    5,465,010,300    5,488,369,100    63,617,511,300 ภาค 10
บาท          7,992,000          7,215,000        10,102,000          7,982,000          6,740,000          7,132,000          7,943,000      6,943,000.00     7,143,000.00      9,613,900.00    10,645,000.00    10,806,700.00        100,257,600 พ้ืนท่ี 1

บาท        14,820,400        17,306,200        19,490,900        17,995,200        17,362,200        17,312,200        16,748,300        17,725,200        18,721,200        18,564,200        17,736,200        17,745,200        211,527,400 พ้ืนท่ี 2
บาท    4,633,622,000    4,586,848,800    4,691,977,000    4,492,757,000    4,649,759,000    4,483,368,000    5,363,886,200    4,405,345,000    4,919,465,700    4,818,089,000    4,637,081,300    4,636,883,900    56,319,082,900 พ้ืนท่ี 3
บาท        68,311,000        68,063,000        68,824,500        68,118,000        68,936,000        68,896,000        82,254,500        82,323,000        83,480,300        83,461,500        83,422,400        83,484,500        909,574,700 พ้ืนท่ี 4
บาท       170,702,000      240,702,000      340,702,000      330,702,000      340,702,000      330,702,000      717,498,000      717,498,000      727,498,000      704,788,500      716,125,400      739,448,800      6,077,068,700 พ้ืนท่ี 5

Outcome :  ร้อยละของจ านวน
รายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
2. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรค
ในการจัดเก็บภาษีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บภาษี
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดเก็บภาษี

Output :    จ านวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
โครงการ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นายสุวิทย์  แพเรืองทรัพย์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 701073
กลยุทธ์ท่ี  1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตและสนับสนุนการจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสุริยะ  พุ่มน้อย
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตลดลงและการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 701071
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ผู้อนุมัติ ช่ือ  นายพงษ์สิทธ์ิ สุโมตยกุล
 เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 701001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน

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. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย Output :
2. ออกตรวจปราบปราม จ านวนคดี คดี 50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          50          600          ภาคท่ี 10
3. สรุปผลการออกตรวจ จ านวนคดีคุณภาพ คดี 12          13          25            
4. รายงานผลการออกตรวจ จ านวนค่าปรับท่ีส่งคลัง บาท 250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  250,000  3,000,000  

จ านวนคดี คดี 10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          120          
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 3           3           6              
จ านวนค่าปรับท่ีส่งคลัง บาท 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    600,000     
จ านวนคดี คดี 10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          120          
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 3           3           6              
จ านวนค่าปรับท่ีส่งคลัง บาท 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    600,000     
จ านวนคดี คดี 10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          120          
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 3           3           6              
จ านวนค่าปรับท่ีส่งคลัง บาท 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    600,000     
จ านวนคดี คดี 10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          120          
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 3           2           5              
จ านวนค่าปรับท่ีส่งคลัง บาท 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    600,000     
จ านวนคดี คดี 10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          10          120          
จ านวนคดีคุณภาพ คดี -         2           2              
จ านวนค่าปรับท่ีส่งคลัง บาท 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    600,000     
Outcome : 
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

1,123,200.00           

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

พ้ืนท่ี 1

พ้ืนท่ี 2

พ้ืนท่ี 3

พ้ืนท่ี 4

พ้ืนท่ี 5



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวปาริษา ยังมีสุข

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 701074

กลยุทธ์ท่ี  1.1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม และการตรวจสอบภาษี

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นายสุริยะ  พุ่มน้อย

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 100) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การหลีกเล่ียงการช าระภาษีลดลง และผู้ประกอบการมีคววามเข้าใจภาษีสรรพสามิตมากข้ึน โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 701071

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายพงษ์สิทธ์ิ สุโมตยกุล

เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 701001

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

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. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี Process ระดับความส าเร็จ ระดับ 1

2. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบันทึกผลการวิเคราะห์ ของการด าเนินงาน 2

3. ออกตรวจสอบภาษี 3 3

4. ด าเนินการตรวจสอบภาษี 4

5. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภาษีเสนอผู้มีอ านาจ
ลงนามอนุมัติ

5 5 5

Output

จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย             8           4           4 16

จ านวนคดีคุณภาพ คดี             1           1           1 3

Outcome

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 100 100 100 100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ การตรวจสอบภาษีเชิงรุก

5

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

42,000.00             

11,000.00             



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6. เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้จัดท า ช่ือ นางสาวนันท์นภัส  เม่นทอง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6. เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 701033
กลยุทธ์ท่ี 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางวารุณี  ศรีละไม
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร (ร้อยละ 85) (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ประชาชน เจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี โทรศัพท์ 701031

และข้อกฎหมายต่าง ๆ มากย่ิงข้ึน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 20,000.00  บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ  นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 701001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

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. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ Process : ระดับความส าเร็จของ ระดับ 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5

  1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดท ากิจกรรม การด าเนินงาน
  2. จัดท าแผนเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ Output : จ านวนคร้ังท่ีประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1
  3. รวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ บทบาท 
หน้าท่ี ภารกิจ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของกรม
สรรพสามิต

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85

  4. ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ตามส่ือต่างๆ

  5. รายงานผลการด าเนินงาน
Process : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน ระดับ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 5
Output : จ านวคร้ังท่ีจัดท า คร้ัง 1 1 1 2 5
Outcome : ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร

ร้อยละ 85 85

2. จัดท าจุลสารประจ าไตรมาสและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
  1. มอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบ
  2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
  3. ด าเนินการจัดท าจุลสารและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีขององค์กร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ นางสาววิภาวรรณ  รองวงศ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โทรศัพท์ 701014
กลยุทธ์ท่ี 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างขวัญและก าลังใจ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาทักษะและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ นางสุฐิตา  โคจรนา

2. บุคลากรได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในการปฏิบัติงาน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 80) โทรศัพท์ 701013
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท ผู้อนุมัติ ช่ือ นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล
เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี10

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โทรศัพท์ 701001
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

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. ส ารวจความต้องการของบุคลากรเพ่ือก าหนด
หลักสูตร

ร้อยละ 10

2. ศึกษา วิเคราะห์ ถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 10

3. จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอบังคับบัญชา
อนุมัติและรายงานกรมฯเพ่ือรับการจัดสรร
งบประมาณ

ร้อยละ 10

4. ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนา ร้อยละ 15 15 15 15
5. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 10

Output : จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ราย 100 60 30 40 230
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรมได้ตามเป้าหมาย หลักสูตร 1 1 1 1 4
Outcome : ร้อยละบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 80 80 80 80
การประเมิน

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

1,000,000.00     

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการ แผนพัฒนาบุคลากร ของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100
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