
สรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบการประเมินผลคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

สถานะ รายละเอียดการดําเนินการ 
แผน/ผล ร้อยละ 

๑. การดําเนินการตามมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ    

๔.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (การดําเนินการ
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมถึง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
๒๕ 

 - ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพแล้ว
เสร็จ (ระดับ ๑) 
ค่าคะแนนท่ีได้ ๑ 
 

๒. การขยายฐานภาษีสินค้า/
บริการของกรมสรรพสามิต 

๔.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการ
ขยายฐานภาษีสินค้า/บริการของ
กรมสรรพสามิต 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
๕๐ 

     - ดําเนินการศึกษาการขยายฐาน
ภาษีสินค้า/บริการแล้วเสร็จ   
(ระดับ ๑) 
ค่าคะแนนท่ีได้ ๑ 

๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
 
   ๓.๑ ระบบบัญชีควบคุม
โรงงาน    
 
 
 
    
๓.๒ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบาย
รถยนต์คันแรกของกรม
สรรพสามิต 

๔.๑.๓ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒ ระบบ ดังนี้  
   ๑) ระบบบัญชคีวบคุมโรงงาน 
 

     
 
 

แผน 
ผล 

 
 
 

๑๐๐ 
- 

 
 
 
 
     

 
 
 
- อยู่ระหว่างการสอบถามความ
ต้องการผู้ใช้งาน และวิเคราะห์
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การ
ขยายการใช้งานระบบบัญชีควบคุม
โรงงานสุรา  
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 

   ๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายรถยนต์คันแรก 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
- 

 - อยู่ระหว่างการเตรียมการสํารวจ
ความต้องการของผู้ใช้งานและ
ผู้รับบริการเพ่ือนํามาเป็นข้อมูล
สําหรับการพัฒนาระบบ  
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 

๔. สํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการกรมสรรพสามิต    

๕. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ (ร้อยละ ๘๕) 
 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
- 

     - อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมสรรพสามิต เพ่ือใช้
ในการสร้างแบบสอบถาม 
    อนึ่ง การสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ สํานักงาน ก.พ.ร.
จะเป็นผู้สํารวจ ซ่ึงการสํารวจภาย 
ในเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน 
ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.จะดําเนินการ
สํารวจ 
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

สถานะ รายละเอียดการดําเนินการ 
แผน/ผล ร้อยละ 

๕. สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้สํารวจ 
ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทําแผนงาน/
โครงการ 

๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้กําหนดนโยบาย (ร้อยละ ๘๕) 
 
 
 
 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
- 

     - สํานักงาน ก.พ.ร.  เป็นผู้สํารวจ  
โดยสํารวจความพึงพอใจของผู้ 
กําหนดนโยบาย  (เช่น  นายก 
รัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี   
รัฐมนตรีว่าการ/รัฐมนตรีช่วยว่า 
การกระทรวงท่ีส่วนราชการสังกัด) 
  ประเด็นการสํารวจมีดังนี้  
  ๑. ความพึงพอใจด้านความเข้า ใจ
ต่อนโยบายที่มอบหมาย  
  ๒. ความพึงพอใจด้านการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  
  ๓. ความพึงพอใจด้านการติดตาม
และนําเสนอผลให้ทราบ 
  ท้ังนี้ จากการประสานงานทราบ  
ว่าประมาณเดือน ธ.ค ๕๕ – ม.ค. 
๕๖  สํานักงาน ก.พ.ร. จะดําเนิน 
การสํารวจ 
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 

๖. แผนงานประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ    

๗. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
- 

     - อยู่ระหว่างดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑) ตรวจสอบความถูกต้องของ
การระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย
ในระบบ GFMIS ข้อมูลค่าใช้จ่าย
ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
  ๒) จัดทําบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผล 
ผลิต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
  ๓) เปรียบเทียบผลการคํานวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
  ๔) จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 

๗. แผนงานประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ 

๘. ร้อยละความสําเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
 
 
 
 

    แผน 
ผล 

๙๕ 
๙๖.๙๐๒ 

    
 

- ในปี ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ
จํานวน ๒,๐๘๕,๙๘๗,๘๐๐ บาท 
กําหนดแผนการเบิกจ่าย ต.ค.-ธ.ค. 
๕๔ จํานวน ๔๓๑,๑๘๕,๙๘๐ บาท 
มีการเบิกจ่ายจริง ต้ังแต่ ต.ค. –ธ.ค.
๕๔ จํานวน ๔๑๗,๘๒๘,๐๕๑.๕๕  
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๐๒ ของ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน  
ค่าคะแนนท่ีได้ ๕ 

 
 
 

๙. ระดับความสําเร็จของปริมาณ
ผลผลิตท่ีทําได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบ 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

สถานะ รายละเอียดการดําเนินการ 
แผน/ผล ร้อยละ 

 
 
๘. โครงการติดตามและวิเคราะห์
ผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต
เป็นรายสินค้าและรายเดือน 
  
 
 
 
 
 
๙. โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก 

ประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย ๒ 
ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
  ๙.๑ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพ -
สามิต 
   
 
 
 
 
 
 
๙.๒ จํานวนรถยนต์ท่ีมีผู้ย่ืนขอใช้
สิทธิรถยนต์คันแรก 

 
 

แผน 
ผล 
 
 
 
 
 
 
 

แผน 
ผล 
 
 

 
 

๑๐๐ 
๒.๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
๐.๐๑ 

 
 
- การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป้าหมาย 
๔๐๕,๐๐๐ ล้านบาท เป้าหมาย
การจัดเก็บเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๕๔ 
จํานวน ๘๔,๙๐๓.๒๔ ล้านบาท 
จัดเก็บได้ จํานวน  ๘๒,๘๘๗.๖๔ 
ล้านบาท จัดเก็บได้ร้อยละ 
๙๗.๖๓ของเป้าหมาย ตํ่ากว่า
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๗  
ค่าคะแนนท่ีได้ ๑ 
- จํานวนรถยนต์ท่ีมีผู้ย่ืนขอใช้สิทธิ
รถยนต์คันแรก  เป้าหมาย  
๔๐๐,๐๐๐ คัน ปรากฏว่าขณะนี้มี
ผู้มาย่ืนขอใช้สิทธิฯต้ังแต่เดือน 
ต.ค.-ธ.ค. ๕๔ จาํนวน ๔๕๐ คัน 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ ของ
เป้าหมาย   
  อนึ่ง ตัวชี้วัดจํานวนรถยนต์ท่ีมีผู้
ย่ืนขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรกอยู่
ระหวา่งขอเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็น
ตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จในการ
ตรวจสอบสิทธิของผู้ย่ืนใช้สิทธิเป็น 
ไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด. 

   ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 

๑๐. การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร    

๑๐. ร้อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร   

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
๒๐ 

     - ดําเนินการทบทวนผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธ์ิของงาน
และสมรรถนะ) รอบท่ี ๑ (เม.ย. - 
ก.ย. ๕๔) เรียบร้อยแล้ว 
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 
 

๑๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมสรรพสามิต 

๑๑. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
๒๕ 

    - จัดให้มีการสํารวจการพัฒนา/
ปรับปรุงสารสนเทศผ่านระบบ
ออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว 
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 

๑๒. โครงการการพัฒนา/ปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์กร    

๑๒. ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 

แผน 
ผล 

๑๐๐ 
๒๕ 

     - จัดให้มีการสํารวจการพัฒนา/
ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การผ่าน
ระบบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว 
ค่าคะแนนท่ีได้ N/A 

 
           หมายเหตุ ค่าผลการดาํเนินงาน  0-9              ค่าผลการดาํเนินงาน  10-19 
  ค่าผลการดาํเนินงาน  20-24          ค่าผลการดาํเนินงาน   25 


