
โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  1/1765-10085
แผนงาน / โครงการ พัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบหลัก: _____________________________________________
ชื่อ: นายสุชิน พุมพวงยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง: 3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง

เปาหมายกระทรวงการคลัง: 3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง

ตําแหนง: นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สภ.2
ผูอนุมัติ: _________________________________
ชื่อ: นายละนอง แกวศรีชวง
ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ระยะเวลาของแผนงานโครงการ: 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต: 4.พัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรสํานัก/กลุม/ภาค/พื้นที่: เพื่อพัฒนาบุคลากรในสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัด ใหมีความรู ความสามารถ
กลยุทธ: 4.3.2สงเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางขวัญและกําลังใจ

วัตถุประสงค: เพื่อพัฒนาบุคลากรในสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัด ใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะที่หลากหลายเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลที่คาดวาจะไดรับ : บุคลากรมีความรู ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย เพื่อการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

ตัวชี้วัดหลัก: รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑการประเมิน
ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ: นายสุชิน พุมพวง โทรศัพท: 720011

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

10.000รอยละ1.ศึกษารวบรวมขอมูลและประเมินผล
ความตองการพัฒนาบุคลากร (รอยละ
10)

10.000 - - - - - - - - - - - นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ (Process)

10.000รอยละ2. วิเคราะหและกําหนดรูปแบบ
หลักสูตร
ระยะเวลาและงบประมาณในการจัด
ฝกอบรม (รอยละ 10)

10.000 - - - - - - - - - - - นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ (Process)

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  2/1765-10085
แผนงาน / โครงการ พัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

10.000รอยละ3. การจัดทําโครงการเพื่อเสนอกรม
อนุมัติ (รอยละ 10)

10.000 - - - - - - - - - - - นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ (Process)

60.000รอยละ4. การดําเนินการจัดฝกอบรม (รอยละ
60)

- - - - 15.000 15.000 - - - - - 30.000 นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ (Process)

10.000รอยละ5. การประเมินผลและติดตามผลการ
อบรม (รอยละ 10)

- - - - 2.500 2.500 - - - - - 5.000 นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ (Process)

176คน - - - - 45 45 - - - - - 86 นายสุชิน
พุมพวง

จํานวนผูเขาอบรม (Output)

3หลักสูตร - - - - 1 1 - - - - - 1 นายสุชิน
พุมพวง

จํานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
(Output)

70.000รอยละ - - - - 70.000 70.000 - - - - - 70.000 นายสุชิน
พุมพวง

รอยละของบุคลากรที่ผาน
เกณฑการประเมิน (Outcome)

 งบประมาณที่ใชตามแผนงาน/โครงการ 1,000,000.00จํานวน บาท
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
อื่นๆ

เงินงบประมาณ
จํานวน
จํานวน

บาท
บาท

0.00
0.00

จํานวนเงินรวม บาท1,000,000.00

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  3/1765-10080
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีและเงินนําสงคลัง)

ผูรับผิดชอบหลัก: _____________________________________________
ชื่อ: นายนิคม  เหล็กศิริยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

เปาหมายกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

ตําแหนง: นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สภ.2
ผูอนุมัติ: _________________________________
ชื่อ: นายละนอง  แกวศรีชวง
ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ระยะเวลาของแผนงานโครงการ: 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต: 1.บริหารการจัดเก็บรายไดเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพทางการคลัง

ยุทธศาสตรสํานัก/กลุม/ภาค/พื้นที่:
กลยุทธ: 1.1.2เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามและการตรวจสอบภาษี

วัตถุประสงค: เพื่อปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตและสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

ผลที่คาดวาจะไดรับ : การกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตลดนอยลง และการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก: รอยละของจํานวนเงินนําสงคลังที่เปนไปตามเปาหมาย
ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ: นายอนันต  วงศซิ้ม โทรศัพท: 720080

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

123 129118 127 126 126 126 127 129 132 132 130คดี1. จัดทําแผนที่แหลงกระทําผิด  (รอยละ
100)
2. สืบสวน จับกุม
ปราบปรามผูกระทําผิด (รอยละ 100)
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(รอยละ 100)
4. ประชาสัมพันธ ประชาชน รานคา
(รอยละ 100)
5. ติดตามและประเมินผล   (รอยละ
100)
6. จัดทําประวัติผูกระทําผิด (รอยละ100)

นายอนันต
วงศซิ้ม

จํานวนคดี (Output) 1,525

-สสพ.ชลบุรี 1 72666666666666คดี

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  4/1765-10080
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีและเงินนําสงคลัง)

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-สสพ.จันทบุรี 156131313131313131313131313คดี

-สสพ.ฉะเชิงเทรา 120101010101010101010101010คดี

-สสพ.ตราด 88668886888886คดี

-สสพ.นครนายก 31243323223322คดี

-สสพ.ปราจีนบุรี 10089887711871188คดี

-สสพ.ระยอง 1 84777777777777คดี

-สสพ.สมุทรปราการ 1 200202121181818161616131310คดี

-สสพ.สระแกว 290262424242424242424242424คดี

-สสพ.ชลบุรี 2 120101010101010101010101010คดี

-สสพ.ระยอง 2 84777777777777คดี

-สสพ.สมุทรปราการ 2 180151515151515151515151515คดี

1,784,000.00
0

1,817,700.0
00

1,741,800.00
0

1,811,100.0
00

1,817,700.0
00

1,832,700.0
00

1,825,600.00
0

1,820,900.00
0

1,824,900.00
0

1,833,900.000 1,796,400.0
00

1,780,200.0
00

บาท นายอนันต
วงศซิ้ม

จํานวนเงินนําสงคลัง (Output) 21,686,900.000

-สสพ.ชลบุรี 1 1,200,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000100,000.000บาท

-สสพ.จันทบุรี 2,002,200.000167,400.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000166,800.000บาท

-สสพ.ฉะเชิงเทรา 1,600,000.000126,000.000126,000.000127,000.000127,000.000140,000.000140,000.000140,000.000140,000.000140,000.000140,000.000127,000.000127,000.000บาท

-สสพ.ตราด 700,000.00040,000.00040,000.00067,500.00067,500.00067,500.00040,000.00067,500.00067,500.00067,500.00067,500.00067,500.00040,000.000บาท

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  5/1765-10080
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีและเงินนําสงคลัง)

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-สสพ.นครนายก 69,000.0004,200.0006,000.0004,800.0006,000.0006,000.0007,200.0004,800.0004,800.0007,200.0007,200.0005,400.0005,400.000บาท

-สสพ.ปราจีนบุรี 720,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.00060,000.000บาท

-สสพ.ระยอง 1 1,610,400.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000134,200.000บาท

-สสพ.สมุทรปราการ 1 1,300,500.000120,000.000135,000.000145,200.000135,000.000114,000.000129,000.00096,000.000111,000.00093,600.00087,000.00074,700.00060,000.000บาท

-สสพ.สระแกว 7,344,000.000600,000.000600,000.000600,000.000600,000.000604,000.000620,000.000620,000.000620,000.000620,000.000620,000.000620,000.000620,000.000บาท

-สสพ.ชลบุรี 2 3,000,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000250,000.000บาท

-สสพ.ระยอง 2 820,800.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.00068,400.000บาท

-สสพ.สมุทรปราการ 2 1,320,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000110,000.000บาท

1,200.000 1,200.0001,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000รอยละ นายอนันต
วงศซิ้ม

รอยละของจํานวนคดีที่เปนไ
ป ตามเปาหมาย (Outcome)

14,400.000

-สสพ.ชลบุรี 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.จันทบุรี 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ฉะเชิงเทรา 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ตราด 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.นครนายก 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ปราจีนบุรี 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ระยอง 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  6/1765-10080
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีและเงินนําสงคลัง)

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-สสพ.สมุทรปราการ 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สระแกว 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ชลบุรี 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ระยอง 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สมุทรปราการ 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

1,200.000 1,200.0001,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000รอยละ นายอนันต
วงศซิ้ม

รอยละของจํานวนคดีคุณภาพ
ที่ เปนไปตามเปาหมาย
(Outcome)

14,400.000

-สสพ.ชลบุรี 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.จันทบุรี 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ฉะเชิงเทรา 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ตราด 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.นครนายก 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ปราจีนบุรี 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ระยอง 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สมุทรปราการ 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สระแกว 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ชลบุรี 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  7/1765-10080
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีและเงินนําสงคลัง)

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-สสพ.ระยอง 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สมุทรปราการ 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

1,200.000 1,200.0001,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000 1,200.000รอยละ นายอนันต
วงศซิ้ม

รอยละของจํานวนเงินนําสง
คลังที่เปนไปตามเปาหมาย
(Outcome)

14,400.000

-สสพ.ชลบุรี 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.จันทบุรี 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ฉะเชิงเทรา 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ตราด 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.นครนายก 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ปราจีนบุรี 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ระยอง 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สมุทรปราการ 1 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สระแกว 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ชลบุรี 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.ระยอง 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

-สสพ.สมุทรปราการ 2 100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000100.000รอยละ

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  8/1765-10080
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีและเงินนําสงคลัง)

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 งบประมาณที่ใชตามแผนงาน/โครงการ 0.00จํานวน บาท
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
อื่นๆ

เงินงบประมาณ
จํานวน
จํานวน

บาท
บาท

1,671,600.00
0.00

จํานวนเงินรวม บาท1,671,600.00

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  9/1765-10083
แผนงาน / โครงการ ประชาสัมพันธกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบหลัก: _____________________________________________
ชื่อ: นายสุชิน พุมพวงยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง: 6.การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ

เปาหมายกระทรวงการคลัง: 6.การเปนองคกรตนแบบในการบริหารงานอยางมีธรรมาภิบาลและเปนมืออาชีพ

ตําแหนง: นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สภ.2
ผูอนุมัติ: _________________________________
ชื่อ: นายละนอง แกวศรีชวง
ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ระยะเวลาของแผนงานโครงการ: 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต: 4.พัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรสํานัก/กลุม/ภาค/พื้นที่: -
กลยุทธ: 4.2.3ประชาสัมพันธเชิงรุก

วัตถุประสงค: เพื่อสรางความรู ความเขาใจแกผูมีหนาที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ : ผูมีหนาที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายสรรพสามิตไดอยางถูกตอง

ตัวชี้วัดหลัก: รอยละการรับรูขาวสารของกลุมเปาหมาย
ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ: นายอรรถพล  อําพัน โทรศัพท: 720015

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

30.000รอยละ1. ศึกษารวบรวมขอมูล (รอยละ 30) 10.000 10.000 10.000 - - - - - - - - - นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (Process)

20.000รอยละ2. วิเคราะห
กําหนดระยะเวลาและรูปแบบ
ประชาสัมพันธ (รอยละ 20)

- - - 20.000 - - - - - - - - นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (Process)

50.000รอยละ3. การดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
(รอยละ 50)

- - - 25.000 - - 25.000 - - - - - นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (Process)

3ครั้ง - - - 1 - - 1 - - 1 - - นายสุชิน
พุมพวง

จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
(Output)

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  10/1765-10083
แผนงาน / โครงการ ประชาสัมพันธกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

3ครั้ง - - - 1 - - 1 - - 1 - - นายสุชิน
พุมพวง

จํานวนครั้งที่ออก
ประชาสัมพันธ (Output)

85.000รอยละ - - - - - - - - - - - 85.000 นายสุชิน
พุมพวง

รอยละความพึงพอใจของผู
เขารวมกิจกรรม (Outcome)

85.000รอยละ - - - - - - - - - - - 85.000 นายสุชิน
พุมพวง

รอยละการรับรูขาวสารของ
กลุมเปาหมาย (Outcome)

 งบประมาณที่ใชตามแผนงาน/โครงการ 0.00จํานวน บาท
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
อื่นๆ

เงินงบประมาณ
จํานวน
จํานวน

บาท
บาท

0.00
0.00

จํานวนเงินรวม บาท0.00

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  11/1765-10079
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีคุณภาพ)

ผูรับผิดชอบหลัก: _____________________________________________
ชื่อ: นายนิคม  เหล็กศิริยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

เปาหมายกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

ตําแหนง: นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สภ.2
ผูอนุมัติ: _________________________________
ชื่อ: นายละนอง  แกวศรีชวง
ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ระยะเวลาของแผนงานโครงการ: 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต: 1.บริหารการจัดเก็บรายไดเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพทางการคลัง

ยุทธศาสตรสํานัก/กลุม/ภาค/พื้นที่:
กลยุทธ: 1.1.2เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามและการตรวจสอบภาษี

วัตถุประสงค: เพื่อปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตและสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

ผลที่คาดวาจะไดรับ : การกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตลดนอยลง และการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก: รอยละของจํานวนเงินนําสงคลังที่เปนไปตามเปาหมาย
ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ: นายอนันต  วงศซิ้ม โทรศัพท: 720080

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

99คดี1. จัดทําแผนที่แหลงกระทําผิด  (รอยละ
100)
2. สืบสวน จับกุม
ปราบปรามผูกระทําผิด (รอยละ 100)
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(รอยละ 100)
4. ประชาสัมพันธ ประชาชน รานคา
(รอยละ 100)
5. ติดตามและประเมินผล   (รอยละ
100)
6. จัดทําประวัติผูกระทําผิด (รอยละ100)

5 6 6 6 6 6 11 11 11 11 10 10 นายอนันต
วงศซิ้ม

จํานวนคดีคุณภาพ (Output)

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  12/1765-10079
แผนงาน / โครงการ ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต (คดีคุณภาพ)

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 งบประมาณที่ใชตามแผนงาน/โครงการ 0.00จํานวน บาท
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
อื่นๆ

เงินงบประมาณ
จํานวน
จํานวน

บาท
บาท

1,671,600.00
0.00

จํานวนเงินรวม บาท1,671,600.00

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  13/1765-10061
แผนงาน / โครงการ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ผูรับผิดชอบหลัก: _____________________________________________
ชื่อ:  นายนพดล พิพัฒนนภาพรยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

เปาหมายกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

ตําแหนง: นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สภ.2
ผูอนุมัติ: _________________________________
ชื่อ: นายละนอง  แกวศรีชวง
ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ระยะเวลาของแผนงานโครงการ: 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต: 1.บริหารการจัดเก็บรายไดเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพทางการคลัง

ยุทธศาสตรสํานัก/กลุม/ภาค/พื้นที่:
กลยุทธ: 1.1.1การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

วัตถุประสงค: 1. สามารถใชนวัตกรรมในการติดตามขอมูลรายไดสรรพสามิตใหบรรลุตามเปาหมายที่กรมสรรพสามิตกําหนด
2. เชื่อมโยงขอมูลและสรางความรวมมือ
เพื่อรับทราบปญหา/อุปสรรคและกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต

ผลที่คาดวาจะไดรับ :

ตัวชี้วัดหลัก: รอยละของจํานวนรายไดภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเปาหมาย
ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ: นางวราภรณ วรทรัพย โทรศัพท: 720052

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

24,045,553,9
00.000

24,958,160,
800.000

22,658,645,9
00.000

24,758,457,
600.000

25,313,335,
200.000

21,859,495,
300.000

24,984,593,4
00.000

24,351,884,0
00.000

23,379,108,1
00.000

23,997,253,60
0.000

24,484,035,
200.000

23,406,213,
800.000

บาท1. รวบรวมขอมูลการจัดเก็บรายไดเปน
รายพื้นที่รายเดือนรายสินคา
2. ตรวจวิเคราะหผลการจัดเก็บรายได
เปนรายสินคา
3. วิเคราะหสาเหตุปญหาอุปสรรค
ในการจัดเก็บภาษีไดสูงตํ่ากวา เปาหมาย
4. ออกตรวจติดตามและประเมินผลการ
จัดเก็บภาษีใหเปนไปตามเปาหมาย
 5. สรุปรายงานการติดตามและประเมิน
ผลการจัดเก็บภาษี

นางวราภรณ
วรทรัพย

จํานวนรายไดภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บได (Output)

288,196,736,800.000

-สสพ.ชลบุรี 1 4,786,461,400.000374,985,500
.000

418,728,000
.000

420,753,400.0
00

474,174,700.
000

395,653,800.
000

551,603,800.
000

393,199,000
.000

443,404,300
.000

302,837,300
.000

341,170,900
.000

306,926,600.
000

363,024,100.
000

บาท

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  14/1765-10061
แผนงาน / โครงการ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-สสพ.จันทบุรี 23,008,700.0001,700,300.0
00

1,701,300.0
00

1,709,700.0001,740,900.00
0

1,697,100.00
0

1,724,200.00
0

1,880,700.0
00

1,934,200.0
00

2,110,700.0
00

2,908,000.0
00

1,943,800.00
0

1,957,800.00
0

บาท

-สสพ.ฉะเชิงเทรา 24,107,622,800.0001,328,140,3
00.000

1,329,006,1
00.000

1,761,761,800
.000

1,945,878,70
0.000

1,920,731,00
0.000

2,110,384,60
0.000

1,968,111,9
00.000

2,163,544,4
00.000

2,512,662,3
00.000

2,574,298,1
00.000

2,331,359,30
0.000

2,161,744,30
0.000

บาท

-สสพ.ตราด 8,014,900.000627,600.000628,600.000657,100.000663,100.000660,100.000631,100.000610,100.000569,500.000661,600.0001,039,600.0
00

724,500.000542,000.000บาท

-สสพ.นครนายก 7,002,300.000704,100.000361,500.000410,300.000421,500.000420,500.000524,700.000590,700.000652,300.000840,200.000972,200.000677,900.000426,400.000บาท

-สสพ.ปราจีนบุรี 12,511,225,900.000800,799,400
.000

992,128,100
.000

786,390,000.0
00

761,330,100.
000

890,090,000.
000

1,165,056,90
0.000

1,129,659,8
00.000

853,041,600
.000

1,346,788,4
00.000

1,194,349,9
00.000

1,209,714,30
0.000

1,381,877,40
0.000

บาท

-สสพ.ระยอง 1 97,894,070,500.0008,773,923,4
00.000

9,447,010,2
00.000

8,617,017,400
.000

8,475,020,50
0.000

9,091,128,50
0.000

8,506,141,50
0.000

8,296,148,7
00.000

6,522,182,2
00.000

8,308,860,2
00.000

7,526,712,2
00.000

7,731,246,30
0.000

6,598,679,40
0.000

บาท

-สสพ.สมุทรปราการ 1 18,612,741,100.0001,904,355,5
00.000

1,906,439,5
00.000

1,702,516,400
.000

1,599,578,50
0.000

1,595,561,70
0.000

1,543,226,40
0.000

1,311,337,8
00.000

1,305,867,6
00.000

1,434,824,6
00.000

1,438,061,3
00.000

1,438,901,10
0.000

1,432,070,70
0.000

บาท

-สสพ.สระแกว 11,482,300.000746,800.000745,700.000753,100.000770,700.000774,000.000837,100.000914,500.000937,500.0001,459,500.0
00

1,652,000.0
00

1,040,000.00
0

851,400.000บาท

-สสพ.ชลบุรี 2 100,842,675,900.0007,794,525,9
00.000

7,899,850,0
00.000

8,250,350,000
.000

7,698,250,00
0.000

7,961,250,00
0.000

8,620,850,00
0.000

9,349,200,0
00.000

8,149,500,0
00.000

8,889,600,0
00.000

9,249,650,0
00.000

8,699,600,00
0.000

8,280,050,00
0.000

บาท

-สสพ.ระยอง 2 17,850,559,700.0001,464,795,4
00.000

1,467,606,2
00.000

1,472,887,400
.000

1,464,842,40
0.000

1,469,818,30
0.000

1,559,819,10
0.000

1,559,961,5
00.000

1,485,028,6
00.000

1,505,064,4
00.000

1,500,614,4
00.000

1,450,052,60
0.000

1,450,069,40
0.000

บาท

-สสพ.สมุทรปราการ 2 11,541,871,300.000960,909,600
.000

1,019,830,0
00.000

982,047,000.0
00

956,437,000.
000

1,024,099,00
0.000

923,794,000.
000

946,546,100
.000

932,833,100
.000

1,007,626,0
00.000

927,029,000
.000

873,367,500.
000

987,353,000.
000

บาท

24.000 24.00024.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000รอยละ นางวราภรณ
วรทรัพย

รอยละของจํานวนรายไดภาษี
ที่เพิ่มขึ้นจากเปาหมาย
(Outcome)

288.000

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  15/1765-10061
แผนงาน / โครงการ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-สสพ.ชลบุรี 1 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.จันทบุรี 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.ฉะเชิงเทรา 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.ตราด 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.นครนายก 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.ปราจีนบุรี 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.ระยอง 1 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.สมุทรปราการ 1 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.สระแกว 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.ชลบุรี 2 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.ระยอง 2 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

-สสพ.สมุทรปราการ 2 2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000รอยละ

 งบประมาณที่ใชตามแผนงาน/โครงการ 0.00จํานวน บาท
เงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิ่น
อื่นๆ

เงินงบประมาณ
จํานวน
จํานวน

บาท
บาท

471,100.00
0.00

จํานวนเงินรวม บาท471,100.00

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  16/1765-10081
แผนงาน / โครงการ การตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจ Field Audit)

ผูรับผิดชอบหลัก: _____________________________________________
ชื่อ: นายนิคม  เหล็กศิริยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

เปาหมายกระทรวงการคลัง: 1.การเสริมสรางความมั่นคงทางการคลัง

ตําแหนง: ผูอํานวยการสวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สภ.2
ผูอนุมัติ: _________________________________
ชื่อ: นายละนอง แกวศรีชวง
ตําแหนง: ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ระยะเวลาของแผนงานโครงการ: 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต: 1.บริหารการจัดเก็บรายไดเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพทางการคลัง

ยุทธศาสตรสํานัก/กลุม/ภาค/พื้นที่: -
กลยุทธ: 1.1.2เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามและการตรวจสอบภาษี

วัตถุประสงค: 1. บูรณาการการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ : ไมมีขอรองเรียนการตรวจสอบภาษีและสนับสนุนการจัดเก็บภาษีใหไดตามเปาหมาย

ตัวชี้วัดหลัก: รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบภาษี
ผูจัดทําแผนงาน/โครงการ: นางจันทนา  ชวลิตธํารง โทรศัพท: 720075

ผูรับผิดชอบกิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น
ส.ค. ก.ย.ก.ค.มิ.ย.พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.

หนวยนับ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

5ระดับ1.การรวบรวมขอมูล
2.การ วิเคราะหขอมูล
3.การขออนุมัติเพื่อดําเนินการออก
ตรวจ
4.การออกตรวจสอบ Field Audit
5.การรายงานสุปผลการออกตรวจ

- - - - - 5 - - - - - 5 นางจันทนา
ชวลิตธํารง

ระดับความสําเร็จของการ
ตรวจสอบภาษี (Process)

20ราย - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 นางจันทนา
ชวลิตธํารง

จํานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
(Output)

20ฉบับ - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 นางจันทนา
ชวลิตธํารง

รายงานสรุปผลการตรวจภาษี
แลวเสร็จ (Outcome)

สํานักงานที่พิมพรายงาน: R2 (สภ.2)
ผูพิมพรายงาน : kanjana_pi (นางสาวกาญจนา ปยะธรรมาภาพ) รหัสระบบ : STAPMP - REPSTAPM3 v.26

วันที่พิมพ: 02/06/2022    เวลา: 12:12



โครงการตามแผนยุทธศาสตร     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนาที่  17/1765-10081
แผนงาน / โครงการ การตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจ Field Audit)
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