กรมสรรพสามิต

รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ส่วนติดตามและประเมินผล
สานักแผนภาษี
เมษายน 2565

รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
จานวน 49 โครงการ
ลาดับ
ที่

1

โครงการ

สถานะ
ดาเนินงาน
โครงการติ ดตามและวิ เคราะห์ ผ ลการ กรมสรรพสามิ ตจั ดเก็ บภาษี ได้ (ต.ค.64 - เป็นไปตาม
จั ดเก็ บรายได้ ภาษี สรรพสามิ ตเป็ นราย มี .ค.65) จ านวน 276,451.67 ล้ านบาท เป้าหมาย

สินค้าและรายเดือน (สผษ.)
2

โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหาร
การจัดเก็บภาษีสุราสามทับ (ศทส.)

3

โครงการพั ฒนาระบบบริ หารจั ดการข้อมู ล
การจั ดเก็ บและการส่ งเงิ นบ ารุ งกองทุ น/
องค์การ (เพิ่มเติม 2 กองทุน) (สคร.)

4

โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้าน
ปราบปราม ณ สานักงานสรรพสามิตภาคและ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ (สตป.)

5

โครงการพั ฒ นาระบบการคั ดเลื อกราย
เพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
(กตส.)

ผลการดาเนินงาน
(เตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

(เป้า 270,743.87 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย
5,707.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.10
ด าเนิ น การจั ดท าร่ างขอบเขตของงาน
เอกสารขอบเขตงาน(TOR) 1 ฉบั บ รวมทั้ ง
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 62/65 จานวน
1 ฉบับ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการ
จั ด เก็ บ และการส่ งเงิ น บ ารุ งกองทุ น /
องค์การให้รองรับ 2 กองทุน ดังนี้
1. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
2. กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.)
ออกตรวจเยี่ ยม ณ ส านั กงานสรรพสามิ ต
ภาคและพื้นที่ เพื่อศึกษาการดาเนินงาน
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทาผิด
จานวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
2. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
3. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครศรีธรรมราช
4. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
และรายงานสรุปผล
รวบรวมข้ อมู ลการจดทะเบี ยนสรรพสามิ ต
การชาระภาษีรายเดือน ประวัติการตรวจสอบ
และข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่อง และติดตาม
และปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษีประจาปี
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวการณ์
ปัจจุบัน โดยมีผู้ประกอบการที่ ถูกคัดเลือก
ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จานวน 794 ราย
(เป้า 500 ราย)

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

20,300,000.00

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

155,400.00

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

544,440.00

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

-2ลาดับ
ที่

โครงการ

6

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การแจ้งราคาขายปลีกแนะนา สินค้า
รถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (กรส.)

7

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสารวจ
ราคา (กรส.)

8

โครงการการศึกษาแนวคิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีก
แนะนาสินค้าประเภทไวน์ (กรส.)

9

โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบการ
บริหารราคาขายปลีกแนะนา (กรส.)

10

โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทา
ผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ
ดาเนินงาน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนา เป็นไปตาม
และโครงสร้ างราคาขายปลี กแนะน าเพื่ อ เป้าหมาย

กาหนดแนวทางการตรวจสอบการแจ้งราคา
ขายปลี กแนะน าสิ นค้ ารถยนต์ ที่ มี ความจุ
กระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
รายงานผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขาย
ปลี กแนะน าและโครงสร้ างราคาขายปลี ก
แนะน าเปรี ยบเที ยบกั บราคาขายสิ นค้ า
แบตเตอรี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ขาย
ออนไลน์ จ านวน 1 ฉบั บ ส ารวจราคาผ่ าน
ระบบออนไลน์ จ านวน 1 ฐานข้ อมู ล และ
รายงานสรุปผลเสนอผู้บั งคับบัญชา จานวน
1 ฉบับ
รายงานผลการศึ ก ษาโครงสร้ า งการ
พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุรานาเข้ า
เพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการชาระ
ภาษีสรรพสามิต
จัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและ
พัฒ นาระบบการบริห ารราคาขายปลี ก
แนะนา ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้าง
- กรมสรรพสามิ ตจั บกุ มผู้ กระท าความผิ ด
กฎหมายสรรพสามิต (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ดังนี้
1.จ านวนคดี 1,333 คดี (เป้ า 900 คดี )
สู งกว่ าเป้ าหมาย 433 คดี คิ ดเป็ นร้ อยละ
48.11
2. จานวนคดีคุณภาพ 162 คดี (เป้า 90 คดี)
สูงกว่าเป้าหมาย 72 คดี คิดเป็นร้อยละ 80
3. จ านวนค่ าปรับเปรียบเที ยบคดี 120.284
ล้านบาท (เป้า 35 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย
85.284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 343.69
- รายงานผลเสนอผู้ บั งคั บบั ญชา จ านวน
2 ฉบับ

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
50,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

ต่ากว่า
เป้าหมาย

27,000,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

สูงกว่า
เป้าหมาย

29,240,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

-3ลาดับ
ที่

11

โครงการ

โครงการปราบปรามเชิงรุก และ
การบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้า
ออนไลน์ (สตป.)

12

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกากับ
ดูแลการจาหน่ายน้ามันดีเซลสาหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร (สตป.)

13

โครงการตรวจสอบภาษี (กตส.)

14

โครงการกากับและติดตามผลการ
ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ
ดาเนินงาน
- กรมสรรพสามิ ตได้ ป ราบปรามจั บ กุ ม สูงกว่า
ผู้ กระทาความผิ ดกฎหมายสรรพสามิต ตาม เป้าหมาย

พระราชบั ญญั ติภาษี สรรพสามิต พ.ศ.2560
(ต.ค.64 - มี.ค.65) ดังนี้
1. จานวนคดีออนไลน์ 192 คดี (เป้า 120 คดี)
สูงกว่าเป้าหมาย 72 คดี คิดเป็น ร้อยละ 60
2. จานวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์ 10.764
ล้านบาท (เป้า 6 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย
4.765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.40
- รายงานผลเสนอผู้ บั งคั บ บั ญชาทราบ
6 ฉบับ และเสนอกรมทราบ จานวน 1 ฉบับ
จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 1 ครั้ง เพื่ อศึกษาหาแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลการจาหน่าย
น้ามันดีเซลสาหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการดาเนินโครงการฯ ควบคุมการกากับ
ดูแลการจาหน่ายน้ามันสาหรับชาวประมงใน
เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรให้ถูกต้อง และ
เป็ นการป้องกั นและปราบปรามการลั กลอบ
น าน้ ามั นและผลิ ตภั ณฑ์ น้ ามั นเข้ ามาใน
ราชอาณาจักร พร้อมรายงานสรุปผล จานวน
1 ครั้ง
ด าเนิ นการตรวจสอบภาษี แล้ วเสร็ จ เพื่ อ
ป้ องกั นการกระท าผิ ดกฎหมายสรรพสามิ ต
และเป็ นเครื่ องมื อช่ วยให้ กรมสรรพสามิ ต
สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และ
สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่
เสียภาษีโดยสุจริต จานวน 55 ราย
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการ
ตรวจสอบภาษี ทั่ วประเทศ จ านวน 6 ฉบั บ
และจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษี
ทั้ งประเทศเสนอกรมสรรพสามิ ต เพื่ อเป็ น
ฐานข้อมูลสาหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี
เพื่อวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

839,697.50

772,205.50

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

-4ลาดับ
ที่

15

16
17
18

19

โครงการ

โครงการการทาลายแสตมป์สรรพสามิต
(สคร.)

โครงการจั ดซื้ อเครื่องมื อวิ ทยาศาสตร์
ทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี (กวข.)
โครงงการศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์น้ามันต้องสงสัย (กวข.)
โครงการซ่อมบารุงรักษาสอบเทียบ และ
จัดหาอะไหล่ ระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิ ว เตอร์ สื่ อ สารทางไกลในการ
บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสาหรับ
โรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)
โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับ
อนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(สกม.)

20

โครงการจั ดท าและเผยแพร่ คู่ มื อการ
บริ หารจั ดเก็ บภาษี สรรพสามิ ตสิ นค้ า
เครื่องดื่ม (สมฐ.1)

21

โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่า
ด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสาหรับ
สินค้ าที่ผลิตขึ้ นจากสินค้ าที่ ได้ เสียภาษี
สรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (สมฐ.2)

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ
ดาเนินงาน
พิจารณาประเภทแสตมป์ที่ยกเลิกและให้มีการ เป็นไปตาม
ท าลายตามกฎกระทรวงก าหนดชนิ ดและ เป้าหมาย

ลั กษณะของแสตมป์ สรรพสามิ ต และ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ
พ.ศ.2563 ลงวั นที่ 17 สิ งหาคม 2563 และ
จัดทาหนังสือเวียนแจ้งสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คืนแสตมป์สรรพสามิต
ที่ยกเลิกตามกฎกระทรวงฯ
จั ดท าร่ าง TOR จ านวน 4 ฉบั บ ก าหนด
คุณลักษณะของเครื่องวิทยาศาสตร์ จานวน
4 เครื่อง
ด าเนิ นการตรวจวิ เคราะห์ น้ ามั นต้ องสงสั ย
จานวน 73 ตั วอย่าง และรายงานการตรวจ
วิเคราะห์น้ามันต้องสงสัย จานวน 18 ฉบับ
รายงานการตรวจสอบดู แลบ ารุงรักษาระบบ
มาตรวั ดและระบบคอมพิ วเตอร์ สื่ อสาร
ทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษี จานวน
48 เครื่อง
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
กฎหมายในระดั บอนุ บั ญญั ติ ที่ ต้ องมี การ
พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขร่างกฎหมายเสนอ
ต่ อกรมสรรพสามิ ต โดยกฎหมายมี ผลใช้
บังคับใช้แล้ว จานวน 5 ฉบับ
- ศึ กษาข้ อมู ลและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
- รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิ จารณาคัดเลื อกกระบวนงานเพื่ อจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน
- น าเสนอผู้ อานวยการส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ให้ ความเห็ นชอบ
กระบวนงานเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม
ดาเนินการร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่ าด้วยการ
ลดหย่ อนและการคื นภาษี ส าหรับสิ นค้ าที่
ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้
แล้ว จานวน 1 ฉบับ และรับฟังความคิดเห็น

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
สูงกว่า
เป้าหมาย
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

11,700,000.00

4,650,000.00

93,100.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย

8,602,000.00

4,708,000.00

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

-5ลาดับ
ที่

โครงการ

22

โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต
เพื่ อบริหารและพั ฒนาระบบงานกองทุ น
น้ามันเชื้อเพลิง (สมฐ.2)

23

โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เสี ยภาษีในอัตราศูนย์ สาหรับแบตเตอรี่ ที่
ใช้ เป็ นวั ตถุ ดิ บหรื อส่ วนประกอบในการ
ผลิ ตสิ่ งของอื่ นเพื่ อส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจั กร พ.ศ.2560 ลงวั นที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2560 (สมฐ.2)

24

โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การตรวจสอบภาชนะ
เก็บเครื่องมือวัดสาหรับสินค้าน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน สุรา (กตท.)

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกลุ่มผู้ประกอบการ
น้ ามั นและผลิ ตภั ณฑ์ น้ ามั นและผู้ มี ส่ วนได้
ส่วนเสีย
- ยกร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการส่ ง
เงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิ งการขอรับเงิน
ชดเชย การขอรั บเงิ นคื นจากกองทุ นน้ ามั น
เชื้ อเพลิ ง และการส่ งเงิ นชดเชยคื นกองทุ น
น้ามันเชื้อเพลิง
- จั ดเวที รั บฟั งความคิ ดเห็ นจากเจ้ าหน้ าที่ ที่
ปฏิบั ติงานและกลุ่มผู้ประกอบการน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ามันผ่านการประชุมออนไลน์
- รวบรวมและสรุ ปผลความคิ ดเห็ นจากการ
ประชุมออนไลน์
- ส่ งร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่ ง
เงินเข้ากองทุ นน้ามันเชื้อเพลิ ง การขอรับเงิน
ชดเชย การขอรั บเงิ นคื นจากกองทุ นน้ ามั น
เชื้ อเพลิ ง และการส่ งเงิ นชดเชยคื นกองทุ น
น้ามันเชื้อเพลิงให้ สานักกฎหมาย ดาเนินการ
ให้มีผลบังคับใช้
- รายงานสรุปผลการประชุม จานวน 1 ฉบับ
- ร่างประกาศกรมฯ จานวน 1 ฉบับ
- น าเสนอร่ างประกาศกรมสรรพสามิ ตฯ ให้
กรมสรรพสามิตเห็นชอบ
- ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ ที่ผ่านการ
เห็ นชอบให้ ส านั กกฎหมาย พิ จารณ า
ดาเนินการตรวจและยกร่างเพื่อให้มีผลบังคับ
ใช้ต่อไป
- ร่ างประกาศกรมสรรพสามิ ตฯ จ านวน 1
ฉบับ
- ดาเนินการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับประกาศ
กรมสรรพสามิตฯ
ด าเนิ นการแต่ งตั้ งคณะกรรมการปรั บปรุ ง
ระเบี ยบกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้
การตรวจสอบภาชนะเก็บเครื่องมือวัดสาหรับ
สิ นค้ าน้ ามั นและผลิ ตภั ณฑ์ น้ ามั น สุ รา และ
รายงานผลพิ จารณาปรั บปรุ งแก้ ไขฯ เสนอ
ขอความเห็นชอบร่างระเบียบกรมสรรพสามิต

สถานะ รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ดาเนินงาน

สูงกว่า
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

-6ลาดับ
ที่

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ
ดาเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ(บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ว่าด้วยการใช้และการตรวจสอบภาชนะเก็บ
เครื่ อ งมื อวั ด ส าหรั บ สิ น ค้ าน้ ามั น และ
ผลิ ตภั ณฑ์ น้ ามั นสุ รากลั่ นชนิ ดเอทานอล
พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (5 โครงการ)
25 โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ เป็นไปตาม ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
สุขภาพ (สผษ.)
จัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป้าหมาย
747,000.00
26 โครงการศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อประเมินโอกาส ด าเนิ นการศึ กษา วิ เคราะห์ ข้ อมู ล และ เป็นไปตาม 4,980,000.00
เชิ งเศรษฐกิ จในการเสริ มสร้ างความมั่ นคง ประเมิ นความความส าเร็ จ ของมาตรการ เป้าหมาย
ทางการคลังอย่างยั่งยืน (สมฐ.1)
การควบคุ มบุ หรี่ ไฟฟ้ าของประเทศไทยใน
ปั จจุ บั น วิเคราะห์ หลั กการ แนวทางในการ
ด าเนิ นการที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อประเมิ นความ
เป็ นไปได้ ในการใช้ ภาษี สรรพสามิ ตในการ
ควบคุ มการบริ โภคบุ หรี่ ไฟฟ้ า และสรุ ป
แนวทางในการดาเนินการใช้ภาษีสรรพสามิต
ในการควบคุ มการบริ โภคบุ หรี่ ไฟฟ้ า
(เบื้องต้น)
27 โครงการศึ กษาและพั ฒ นาวิ ธี การตรวจ ด าเนิ นการศึ กษาวิ ธี การวิ เคราะห์ ปริ มาณ เป็นไปตาม 4,000,00000 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
วิเคราะห์เกลือ สารอาหารและสารอื่นในสินค้า เกลื อ สารอาหารและสารอื่ น ในสิ น ค้ า เป้าหมาย
เครื่องดื่ม (กวข.)
เครื่ องดื่ ม โดยวิ ธี Manual วิ เคราะห์ หา
ปริมาณเกลือ จานวน 1 วิธี
28 โครงการจัดเก็บสินค้าและบริการเพื่อ
ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง เป็นไปตาม ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
เศรษฐกิจและสังคม (สผษ.)
ในการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพื่อ เป้าหมาย
เศรษฐกิจและสังคม
29 โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่ส่งผล ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง เป็นไปตาม ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สผษ.)
ในการปรั บ โครงสร้ า งภาษี สิ น ค้ า และ เป้าหมาย
บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
สอดรับกับเทคโนโลยีและสนับสนุนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

-7ลาดับ
ที่

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ
ดาเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal (4 โครงการ)
30 โครงการจั ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดาเนิ นการจัดทาร่าง TOR ขอบเขตของงาน เป็นไปตาม 78,536,930.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
และระบบการจั ดการฐานข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม และด าเนิ นการประมู ลโดยวิ ธี e-Bidding เป้าหมาย
สาหรับระบบสารสนเทศ กรมสรรพสามิต และประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ได้ แก่
(ศทส.)
บริ ษั ท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิ วเตอร์ จากั ด
และลงนามในสั ญญาจั ดซื้ อจั ดจ้ าง เลขที่
60/2565 จานวน 1 ฉบับ
31 โครงการระบบจั ดการข้อมูลข่าวสาร เรื่ อง ดาเนินการจัดอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นไปตาม ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (สลก.) เพื่อใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป้าหมาย
2564 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และตรวจรั บงาน เมื่ อวั นที่ 14 มกราคม
2565 เอกสารส่งมอบงาน จานวน 1 ฉบับ
19,776,100.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยง ดาเนิ นการจัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน ต่ากว่า
แลกเปลี่ ยนข้ อมู ลการน าเข้ าและการ และขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการประมูลโดย เป้าหมาย
ส่งออกสินค้าสรรพสามิต ผ่านระบบ วิธี e-Bidding
National Single Window (NSW ระยะ
ที่ 2) (ศทส.)
่
33 โครงการส่ งเสริ มการพั ฒนาระบบการให้ ด าเนิ นการศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล สูงกว่า ไม่มีงใช้บประมาณที
ในการ
บริ การภ าครั ฐแบบ เบ็ ดเสร็ จท าง รายละเอียดของการยื่นขอและวิธีการออก เป้าหมาย
ดาเนินงาน
อิ เล็ กทรอนิ กส์ Biz Portal ให้ เป็ นดิ จิ ตอล ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับบริการ สุรา ยาสูบ
โดยสมบูรณ์ เพื่ออานวยความสะดวกในการ และไพ่ (รายใหม่ ) และจั ดท าร่างกฎหมาย
ออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (ราย เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอกรมฯ
ใหม่) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สมฐ.1)
เพื่อให้ความเห็นชอบ จานวน 4 ฉบับ พร้อม
รายงานสรุ ปผลการศึ กษาข้ อมู ล จ านวน
2 ฉบับ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (16 โครงการ)
34 โค ร งก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ธุ ร ก ร ร ม ดาเนิ นการจัดทาร่าง TOR ขอบเขตของงาน เป็นไปตาม 32,050,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ รองรั บ การออก และลงนามในสั ญญาจั ดซื้ อจั ดจ้ างเลขที่ เป้าหมาย
ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ (ศทส.)
66/2565 จานวน 1 ฉบับ

-8ลาดับ
ที่

35

โครงการ

สถานะ
ดาเนินงาน
โครงการสรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่ การ - ดาเนินการจัดทาแบบประเมินตนเอง เป็นไปตาม
พั ฒนาจนเกิ ดผล ประจ าปี งบประมาณ ของกรมสรรพสามิต (Self - Assessment) เป้าหมาย

พ.ศ. 2565 (กพร.)

36

โครงการการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส
ในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
(กพร.)

37

โครงการตรวจสอบภายในเพื่ อส่ งเสริ ม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
และการกากับดูแลที่ดี (กตภ.)
โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบงาน
ตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (กตภ.)

38
39

โครงการให้คาปรึกษาแนะนา
เชิงบูรณาการ (กตภ.)

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ผ่านระบบ PMQA 4.0 ประจาปี 2564 เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
- จัดทาผลงานเพื่อส่งรางวัลบริการ
ภาครัฐหรือรางวัลบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม
- ด าเนิ นการทบทวนประกาศเจตนารมย์
เจตจ านงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แจ้ งให้ ทุกหน่ วยงานทั้งในส่ วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์
ด าเนิ นการจั ดท าแผนการปฏิ บั ติ งาน
(Engagement Plan) ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ
ร้อยละ 4 และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ด าเนิ นการแต่ งตั้ งคณ ะท างานและ
จัดประชุมเพื่ อพัฒนาระบบงานตรวจสอบ
ภายในเชิงบูรณาการ จานวน 3 ครั้ง
- ด าเนิ นการให้ ความรู้ แก่ หน่ วยรั บตรวจ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน จานวน 1 ครั้ง คือ
โครงการอบรมหลั กสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการบริหารสาหรับผู้นาองค์กรยุคดิจิทัล
หัวข้อตรวจพบและการควบคุมภายใน
- รวบรวม กฎหมาย ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การปฏิบัติงานเพื่อจัดทาฐานข้อมูลเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ จานวน 3 ครั้ง
- จั ดท าสื่ อเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน ผ่ านช่องทาง
ต่าง ๆ จานวน 4 ครั้ง
- เผยแพร่ข้อเสนอแนะ และข้อหารือประจาปี
งบประมาณ จานวน 2 ครั้ง
- จานวนช่องทางในการให้คาปรึกษา แนะนา
เชิงบูรณาการ จานวน 2 ช่องทาง

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

300,000.00

191,472.00

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

-9ลาดับ
ที่

40

41

42

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ
ดาเนินงาน
โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ - ด าเนิ นการออกให้ ความรู้ ค าแนะน าแก่ เป็นไปตาม
และจัดการของกลาง (สกม.)
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจพิสูจน์ เป้าหมาย

และจั ดการของกลาง การเก็ บรั กษาของ
กลางและการจัดการของกลางให้ถูกต้องตาม
ระเบี ยบ และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565
2. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ส านั กงานสรรพสามิ ตภาคที่ 4 ระหว่ าง
วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565
มี บุ คลากรที่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น
ร้อยละ 80 (เป้าร้อยละ 80)
โครงการตรวจสอบคืนเงินภาษี
ดาเนิ นการรับเรื่องที่ สานักงานสรรพสามิต สูงกว่า
สรรพสามิต (สคร.)
พื้นที่อนุมัติจ่ายคืนเงินภาษี และตรวจสอบ เป้าหมาย
ข้ อมู ลการอนุ มั ติ คื นเงิ นภาษี ให้ มี ความ
ถู กต้ องก่ อนเสนออนุ มั ติ จ่ ายคื นเงิ น
ภาษี สรรพสามิ ตแก่ ผู้ มี สิ ทธิ ฯ (ต.ค. 64 มี.ค. 65) จานวน 168 ฉบับ (เป้า 25 ฉบับ)
โครงการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามา - ด าเนิ นการวิ เคราะห์ ภารกิ จหลั ก/ เป็นไปตาม
มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารราชการของ ยุ ทธศาสตร์ในการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชน เป้าหมาย
กรมสรรพสามิต (สลก.)
เข้ามามีส่วนร่วมฯและกาหนดกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งกาหนดประเด็นที่จะ
นามาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
- แต่งตั้งคณะทางานภาคประชาชนของ
กรมสรรพสามิ ต (Stakeholder) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

500,000.00

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- 10 ลาดับ
ที่

43

44

45

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ
ดาเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียม ดาเนินการทบทวนและแต่งตั้งคณะทางาน เป็นไปตาม
ความพร้ อมในการขอรั บรองมาตรฐาน ตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการ เป้าหมาย

การให้ บริ การของศู นย์ ราชการสะดวก ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรม
GECC (กพร.)
สรรพสามิต ภาคที่ 1 - 10 และจัดสัมมนา
เตรี ย มความพร้ อ มในการขอรั บ รอง
มาตรฐานการให้ บริการของศู นย์ราชการ
สะดวก โดยเชิญคณะทางานตรวจติดตามฯ
และบุ คลากรของส านั กงานฯ ที่ เข้ าร่ วม
รับรองมาตรฐานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางใน
การด าเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก
โครงการประชาสั มพั นธ์เพื่ อสร้ างความรู้ ด าเนิ นการศึ กษาและวิเคราะห์ แนวทาง
ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น (สลก.)
การประชาสัมพันธ์และจัดทาโครงการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ ก รมฯ ส่ งส านั ก บริห าร
การคลั ง และรายได้ เพื่ อ ด าเนิ น การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและท าสั ญ ญ าจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งกั บ บริ ษั ท ผู้ ช นะการประกวด
ราคาเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 ฉบับ
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (สบค.) ด าเนิ น การประชุ ม ประเมิ น ผลความ
ต้องการพัฒนาบุคลากร กาหนดโครงการ
พั ฒนาบุ คลากรประมาณการค่ าใช้ จ่ าย
และขออนุมัติดาเนินโครงการตามแผนงาน
ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร และจั ด อบรม จ านวน
2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติม
ส าหรั บเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ายหลั ก
และเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายหลั กและ
เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ ายส ารอง
กรมสรรพสามิ ต ระหว่ างวั นที่ 13 – 17
ธั น วาคม 2564 ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
มีความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 4.52 (ดีมาก)
และ ผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหาร มีความพึง
พอใจคะแนนเฉลี่ย 4.56 (ดีมาก)

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ไม่มีงบประมาณที่ใช้ใน
การดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

500,000.00

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2,700,000.00

ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- 11 ลาดับ
ที่

46

47

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

2. โครงการอบรมผ่ านระบบออนไลน์แบบเปิ ด
( Massive Open Online Course : MOOC)
รายวิ ชา : “กลเม็ ดเคล็ ดลั บการใช้ โปรแกรม
ZOOM” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม
2565 ส าหรั บข้ าราชการ พนั กงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดและ
บุ คลากรกรมสรรพสามิ ต ที่ สนใจการใช้
โปรแกรม ZOOM เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความ
ความสามารถในการใช้ โปรแกรม ZOOM
ได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ พร้ อมประเมิ นผล
หลั งจากฝึกอบรมผู้ เข้ าอบรมมี ความพึ งพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 4.64 (ดีมาก)
โครงการจั ด การความรู้ ของกรม ดาเนิ นการจั ดโครงการการจัดการองค์ความรู้
สรรพสามิต (สบค.)
จ าน วน 1 ครั้ ง คื อห ลั กสู ตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการดาเนินคดี
และเปรี ยบเที ยบปรั บ ระหว่ างวั น ที่ 3 - 4
มีนาคม 2565 เพื่อให้ ผู้เข้ารับอบรมนาความรู้
และปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
โครงการเสริมสร้างความผาสุก
ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ
และความผูกพันของบุคลากร
เสริ มสร้ างความผาสุ กและความผู กพั นของ
กรมสรรพสามิต(สบค.)
บุคลากรกรมสรรพสามิต เสนอกรมฯ อนุมัติการ
จั ดท าโครงการตรวจสุ ขภาพประจ าปี 2565
ส าหรั บ ข้ าราชการและลู กจ้ างประจ า และ
ดาเนิ นการตามโครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี
2565 ส าหรั บข้ าราชการ และลู กจ้ างประจ า
เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565

สถานะ
ดาเนินงาน

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2,000,000.00

464,274.00

เป็นไปตาม
เป้าหมาย

3,500,000.00

303,680.00

- 12 ลาดับ
ที่

48

โครงการ

สถานะ
ดาเนินงาน
สูงกว่า
โครงการก่อสร้างสานักงานสรรพสามิต 1. จัดทาแบบก่อสร้างและรายละเอียดการ
และบ้านพักข้าราชการกรมสรรพสามิต ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ จานวน เป้าหมาย

(กตท.)

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

12 แบบ ได้แก่
- โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมฯ
ประจาสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
- งานก่อสร้างห้องน้าพิการ สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม
- โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ
- งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
- งานก่อสร้างแบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ Smart Office สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2
- งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ลพบุรี
- งานซ่อมแซมหลังคา กันสาด สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
- การจัดทารายการประมาณราคาก่อสร้าง
(ส่วนที่เหลือ) สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
- โครงการก่อสร้างอาคาร สานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
หนองบัวลาภู

รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับ
ใช้จริง
4,019,200.00

152,895.50

- 13 ลาดับ
ที่

โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

- งานปรับปรุงสานักงานสรรพสามิตและ
ก่อสร้างทางลาดห้องน้าผู้พิการและชาย-หญิง
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สาขาแม่สาย
2. โครงการที่ทาการสารวจสถานที่ก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อจัดทาแบบและ
รายละเอียด จานวน 11 โครงการ ได้แก่
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ
สาขาเมืองชัยภูมิ
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
สาขากันทรลักษ์
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สาขาเวียงป่าเป้า
- บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่และสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
สาขาหัวหิน
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สาขาแม่สาย
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

สถานะ รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ดาเนินงาน
ที่ได้รับ
ใช้จริง

- 14 ลาดับ
ที่
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โครงการ

โครงการการให้ความรู้ในการ
ดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
(สกม.)

ผลการดาเนินงาน
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สถานะ รายละเอียดงบประมาณ (บาท)
ดาเนินงาน
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ด าเนิ น การให้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าแก่ เป็นไปตาม ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่และ เป้าหมาย

พื้ น ที่ ส าขาผู้ ป ฏิ บั ติงานในการด าเนิ น คดี
การจั ด ท าส านวน การเปรี ย บเที ย บคดี
และการด าเนิ น การอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินคดีและการเปรียบเทียบคดี เพื่อให้
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตาม
ระ เบี ย บ แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล จ านวน
2 ครั้ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ส านั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 5 ระหว่า ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565
2. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สานั กงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่าง
วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565
มี บุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณ ฑ์ การประเมิ น
ร้อยละ 80 (เป้า ร้อยละ 80)

