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รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
จ านวน 49 โครงการ 

 
ล าดับ

ที ่
โครงการ ผลการด าเนินงาน 

(เตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
สถานะ 

 ด าเนินงาน 
รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 

ที่ได้รับ ใช้จริง 
1 โครงการติดตามและวิ เคราะห์ผลการ

จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นราย
สินค้าและรายเดือน (สผษ.) 

กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้ (ต.ค.64  - 
มี .ค.65) จ านวน 276,451.67 ล้ านบาท                    
(เป้า 270,743.87 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 
5,707.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.10 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

2 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหาร
การจัดเก็บภาษีสุราสามทับ (ศทส.) 

ด าเนิ นการจัดท าร่ างขอบเขตของงาน 
เอกสารขอบเขตงาน(TOR) 1 ฉบับ รวมทั้ง
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 62/65 จ านวน  
1 ฉบับ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

20,300,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
การจัดเก็บและการส่งเงินบ ารุงกองทุน/
องค์การ (เพ่ิมเติม 2 กองทุน) (สคร.) 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการ
จัดเก็บและการส่ งเงินบ ารุ งกองทุ น/
องค์การให้รองรับ 2 กองทุน ดังนี้ 
 1. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
 2. กองทุนพัฒนาการกีฬา (กกท.) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

4 โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้าน
ปราบปราม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคและ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที ่(สตป.) 

ออกตรวจเยี่ยม ณ ส านักงานสรรพสามิต
ภาคและพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน 
ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระท าผิด 
จ านวน 4 พ้ืนที ่ประกอบด้วย  
1. ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8                                
2. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี  
3. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครศรีธรรมราช  
4. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กระบี่ 
และรายงานสรุปผล 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

155,400.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

5 โครงการพัฒนาระบบการคัดเลื อกราย                  
เพ่ือการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 
(กตส.) 

รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต 
การช าระภาษีรายเดือน ประวัติการตรวจสอบ 
และข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่อง และติดตาม
และปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษีประจ าปี
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวการณ์
ปัจจุบัน โดยมีผู้ประกอบการท่ีถูกคัดเลือก
ตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ จ านวน 794 ราย 
(เป้า 500 ราย) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

544,440.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
 ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ
การแจ้งราคาขายปลีกแนะน า สินค้า
รถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน            
3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (กรส.) 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะน า
และโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการตรวจสอบการแจ้งราคา
ขายปลีกแนะน าสินค้ารถยนต์ที่มีความจุ
กระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

50,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจ
ราคา (กรส.) 

รายงานผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขาย
ปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีก
แนะน าเปรียบเที ยบกับราคาขายสินค้ า
แบตเตอรี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ขาย
ออนไลน์ จ านวน 1 ฉบับ ส ารวจราคาผ่าน
ระบบออนไลน์ จ านวน 1 ฐานข้อมูล และ
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา จ านวน            
1 ฉบับ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

8 โครงการการศึกษาแนวคิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีก
แนะน าสินค้าประเภทไวน์ (กรส.) 

รายงานผลการศึกษาโครงสร้างการ
พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสุราน าเข้า
เพ่ือประเมินมูลค่าและควบคุมการช าระ
ภาษีสรรพสามิต 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

9 โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบการ
บริหารราคาขายปลีกแนะน า (กรส.) 

จัดท าโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและ
พัฒนาระบบการบริหารราคาขายปลีก
แนะน า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

27,000,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

10 โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระท าความผิด
กฎหมายสรรพสามิต (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)  ดังนี้  
  1.จ านวนคดี  1,333 คดี  (เป้ า 900 คดี )            
สูงกว่าเป้าหมาย 433 คดี  คิดเป็นร้อยละ 
48.11  
  2. จ านวนคดีคุณภาพ 162 คดี (เป้า 90  คดี) 
สูงกว่าเป้าหมาย 72 คดี คิดเป็นร้อยละ 80   
  3. จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 120.284 
ล้านบาท (เป้า 35 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 
85.284 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 343.69 
- รายงานผลเสนอผู้บั งคับบัญชา จ านวน                
2 ฉบับ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

29,240,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
 ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

11 โครงการปราบปรามเชิงรุก และ            
การบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้า
ออนไลน์ (สตป.) 

- กรมสรรพสามิ ตได้ ปราบปรามจับกุ ม
ผู้กระท าความผิดกฎหมายสรรพสามิต ตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
(ต.ค.64 - มี.ค.65) ดังนี้ 
1. จ านวนคดีออนไลน์ 192 คดี (เป้า 120 คดี) 
สูงกว่าเป้าหมาย 72 คดี คิดเป็น ร้อยละ 60              
 2. จ านวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์ 10.764 
ล้านบาท (เป้า 6 ล้านบาท)  สูงกว่าเป้าหมาย 
4.765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.40 
- รายงานผลเสนอผู้ บั งคั บบั ญชาทราบ           
6 ฉบับ และเสนอกรมทราบ จ านวน 1 ฉบับ                        

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ
ดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ
ราชอาณาจักร (สตป.) 

จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหน่าย
น้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการด าเนินโครงการฯ ควบคุมการก ากับ
ดูแลการจ าหน่ายน้ ามันส าหรับชาวประมงใน
เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรให้ถูกต้อง และ
เป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
น าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พร้อมรายงานสรุปผล จ านวน 
1 ครั้ง 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

13 โครงการตรวจสอบภาษ ี(กตส.) 
 
 

ด าเนินการตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ เพ่ือ
ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต 
และเป็นเครื่องมือช่วยให้กรมสรรพสามิต
สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และ
สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่
เสียภาษีโดยสุจริต  จ านวน 55 ราย  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

839,697.50 772,205.50 

14 โครงการก ากับและติดตามผลการ
ตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ (กตส.) 
 
 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการ
ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จ านวน 6 ฉบับ 
และจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษี
ทั้งประเทศเสนอกรมสรรพสามิต เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
 ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

15 โครงการการท าลายแสตมปส์รรพสามิต 
(สคร.) 
 

พิจารณาประเภทแสตมป์ที่ยกเลิกและให้มีการ
ท าลายตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ
ลั กษณะของแสตมป์ สรรพสามิ ต และ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ 
พ.ศ.2563 ลงวันที่  17 สิงหาคม 2563 และ
จัดท าหนังสือเวียนแจ้งส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ทั่วประเทศเพ่ือให้คืนแสตมป์สรรพสามิต
ที่ยกเลิกตามกฎกระทรวงฯ  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ทดแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษ ี(กวข.) 

จัดท าร่าง TOR จ านวน 4 ฉบับ ก าหนด
คุณลักษณะของเครื่องวิทยาศาสตร์ จ านวน 
4 เครื่อง                     

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

11,700,000.00 4,650,000.00 

17 โครงงการศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์น้ ามันต้องสงสัย (กวข.) 

ด าเนินการตรวจวิเคราะห์น้ ามันต้องสงสัย              
จ านวน 73 ตัวอย่าง และรายงานการตรวจ
วิเคราะห์น้ ามันต้องสงสัย จ านวน 18 ฉบับ  

สูงกว่า
เป้าหมาย 

93,100.00 
 

ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

18 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาสอบเทียบ และ
จัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์สื่ อสารทางไกลในการ
บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับ
โรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.) 

รายงานการตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบ
มาตรวัดและระบบคอมพิ วเตอร์สื่ อสาร 
ทางไกลในการบริหารการจัดเก็บภาษี จ านวน 
48 เครื่อง  

เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

8,602,000.00 4,708,000.00 

19 โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับ                  
อนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(สกม.) 

ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการ
พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขร่างกฎหมายเสนอ
ต่อกรมสรรพสามิต โดยกฎหมายมีผลใช้
บังคับใช้แล้ว จ านวน  5  ฉบับ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

20 โครงการจัดท าและเผยแพร่คู่มือการ
บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า
เครื่องดื่ม (สมฐ.1) 

- ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง           
- รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
- พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพ่ือจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน  
- น าเสนอผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ให้ความเห็นชอบ
กระบวนงานเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

21 โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่า
ด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีส าหรับ
สินค้าท่ีผลิตขึ้นจากสินค้าท่ีได้เสียภาษี
สรรพสามิตไว้แลว้ พ.ศ. 2560 (สมฐ.2) 

ด าเนินการร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการ
ลดหย่อนและการคืนภาษีส าหรับสินค้าที่
ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้
แล้ว จ านวน 1 ฉบับ  และรับฟังความคิดเห็น 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
 ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

  จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกลุ่มผู้ประกอบการ
น้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

  

22 โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต
เพ่ือบริหารและพัฒนาระบบงานกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง (สมฐ.2) 

- ยกร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการส่ง
เงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงการขอรับเงิน
ชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง และการส่งเงินชดเชยคืนกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง   
- จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ประกอบการน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันผ่านการประชุมออนไลน์            
- รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นจากการ
ประชุมออนไลน์  
- ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่ง
เงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง การขอรับเงิน
ชดเชย  การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง และการส่งเงินชดเชยคืนกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิงให้ส านักกฎหมาย ด าเนินการ
ให้มีผลบังคับใช้ 
- รายงานสรุปผลการประชุม จ านวน 1 ฉบับ 
- ร่างประกาศกรมฯ จ านวน 1 ฉบับ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

23 โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอรี่ที่
ใช้ เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ
ผลิ ตสิ่ งของอ่ื นเพ่ื อส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ลงวันที่  16 
กันยายน พ.ศ. 2560  (สมฐ.2) 
 

- น าเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ ให้                          
กรมสรรพสามิตเห็นชอบ  
- ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ  ที่ผ่านการ
เห็ นชอบให้ ส านั กกฎหมาย พิ จารณา
ด าเนินการตรวจและยกร่างเพ่ือให้มีผลบังคับ
ใช้ต่อไป                          
- ร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ  จ านวน 1 
ฉบับ 
- ด าเนินการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับประกาศ
กรมสรรพสามิตฯ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

24 โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การตรวจสอบภาชนะ
เก็บเครื่องมือวัดส าหรับสินค้าน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน สุรา (กตท.) 

ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุง
ระเบียบกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้
การตรวจสอบภาชนะเก็บเครื่องมือวัดส าหรับ
สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน สุรา และ
รายงานผลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขฯ เสนอ             
ขอความเห็นชอบร่างระเบียบกรมสรรพสามิต  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ(บาท)  
ที่ได้รับ ใช้จริง 

  ว่าด้วยการใช้และการตรวจสอบภาชนะเก็บ 
เครื่ องมื อวั ดส าหรับสิ นค้ าน้ ามั นและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันสุรากลั่นชนิดเอทานอล 
พ.ศ. 2564  

  

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน (5 โครงการ)                   
25 โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ (สผษ.) 
ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ
จัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

26 โครงการศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพ่ือประเมินโอกาส
เชิงเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลังอย่างยั่งยืน (สมฐ.1) 

ด าเนินการศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูล และ
ประเมินความความส าเร็จของมาตรการ             
การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน วิเคราะห์หลักการ แนวทางในการ
ด าเนินการที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินความ
เป็นไปได้ในการใช้ภาษีสรรพสามิตในการ
ควบคุมการบริโภคบุหรี่ ไฟฟ้า และสรุป
แนวทางในการด าเนินการใช้ภาษีสรรพสามิต
ในการควบคุ มการบริ โภคบุ หรี่ ไฟฟ้ า 
(เบื้องต้น)  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4,980,000.00 747,000.00 

27 โครงการศึ กษาและพัฒนาวิธี การตรวจ
วิเคราะห์เกลือ สารอาหารและสารอ่ืนในสินค้า
เครื่องดื่ม (กวข.) 

ด าเนินการศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ
เกลื อ สารอาหารและสารอ่ืนในสิ นค้ า
เครื่องดื่ ม โดยวิธี  Manual วิ เคราะห์ หา
ปริมาณเกลือ จ านวน 1 วิธี  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4,000,00000 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

28 โครงการจัดเก็บสินค้าและบริการเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (สผษ.) 

ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
ในการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

29 โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สผษ.) 

ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
ในการปรับโครงสร้างภาษีสินค้าและ
บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
สอดรับกับเทคโนโลยีและสนับสนุนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal (4 โครงการ) 
30 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับ
ระบบสารสนเทศ  กรมสรรพสามิต (ศทส.) 

ด าเนินการจัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน
และด าเนินการประมูลโดยวิธี  e-Bidding 
และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 
บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
และลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

78,536,930.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 



 
 

 
 

60/2565 จ านวน 1 ฉบับ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

31 โครงการระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะอัจฉริยะ 
(สลก.) 

ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือใช้งานระบบฯ  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564  ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และตรวจรับงาน เมื่อวันที่  14 มกราคม 
2565 เอกสารส่งมอบงาน  จ านวน 1 ฉบับ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

32 โครงการเพ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพและ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการน าเข้า
และการส่ งออกสินค้ าสรรพสามิต      
ผ่านระบบ National Single Window 
(NSW ระยะที่ 2) (ศทส.) 

ด าเนินการจัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน
และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการประมูลโดย
วิธี e-Bidding  

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

19,776,100.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

33 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้             
บริ การภาครั ฐแบบเบ็ ดเสร็ จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal ให้เป็นดิจิตอล
โดยสมบูรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และ
ไพ่ (รายใหม่) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(สมฐ.1) 

ด าเนิ นการศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ล
รายละเอียดของการยื่นขอและวิธีการออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับบริการ สุรา ยาสูบ 
และไพ่ (รายใหม่) และจัดท าร่างกฎหมาย
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอกรมฯ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ จ านวน 4 ฉบับ พร้อม
รายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูล จ านวน                 
2 ฉบับ 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (16 โครงการ) 
34 โค รงก าร พั ฒ น าระบ บ ธุ รก รรม

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการออก
ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ (ศทส.) 

ด าเนินการจัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน
และลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ 
66/2565  จ านวน 1 ฉบับ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

32,050,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

35 โครงการสรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่การ
พัฒนาจนเกิดผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (กพร.) 

- ด าเนินการจัดท าแบบประเมินตนเอง
ของกรมสรรพสามิต (Self - Assessment)  
ผ่านระบบ PMQA 4.0 ประจ าปี 2564 เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ 
- จัดท าผลงานเพ่ือส่งรางวัลบริการ
ภาครัฐหรือรางวัลบริหารราชการแบบ      
มีส่วนร่วม  
- รายงานการประเมินตนเองที่ส่งผ่าน
โปรแกรม PMQA  4.0  จ านวน 1 ฉบับ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

36 โครงการการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.) 

- ด าเนินการทบทวนประกาศเจตนารมย์
เจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- แจ้งให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

37 โครงการตรวจสอบภายในเพ่ื อส่ งเสริม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
และการก ากับดูแลที่ดี (กตภ.) 

ด าเนิ นการจั ดท าแผนการปฏิ บั ติ งาน 
(Engagement Plan) ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ร้อยละ 4 และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน        

สูงกว่า
เป้าหมาย 

300,000.00 191,472.00 

38 โครงการเพ่ิ มประสิทธิภาพระบบงาน
ตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (กตภ.) 

ด าเนิ นการแต่ งตั้ งคณะท างานและ          
จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบงานตรวจสอบ
ภายในเชิงบูรณาการ จ านวน 3 ครั้ง  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

39 โครงการให้ค าปรึกษาแนะน า                    
เชิงบูรณาการ (กตภ.) 

- ด าเนินการให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจ
เกี่ ยวกั บการควบคุ มภายใน จ านวน               
1 ครั้ง คือ โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการบริหารส าหรับผู้น าองค์กร
ยุคดิจิทัล หัวข้อตรวจพบและการควบคุม
ภายใน  
- รวบรวม กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานเพื่อจัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ จ านวน 3 ครั้ง 
- จัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  จ านวน 4 ครั้ง 
- เผยแพร่ข้ อเสนอแนะ และข้ อหารื อ
ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 2 ครั้ง 
- จ านวนช่องทางในการให้ ค าปรึกษา 
แนะน าเชิงบูรณาการ จ านวน  2 ช่องทาง 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

40 โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์
และจัดการของกลาง (สกม.) 

- ด าเนินการออกให้ความรู้ ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด้านการตรวจพิสูจน์
และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลาง
และการจัดการของกลางให้ ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ท่ี เกี่ยวข้อง 
จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้
  1. เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 



 
 

 
 

28 กุมภาพันธ ์– 4  มีนาคม  2565 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

    2.  เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4  ระหว่าง
วันท่ี 28 – 31 มี.ค. 2565 
มี บุ คลากรท่ี ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น               
ร้อยละ 80 (เป้าร้อยละ 80) 

  

41 โครงการตรวจสอบคืนเงินภาษี
สรรพสามิต (สคร.) 
 

ด าเนินการรับเรื่องที่ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่อนุมัติจ่ายคืนเงินภาษี และตรวจสอบ
ข้อมูลการอนุมัติคืนเงินภาษีให้มีความ
ถู กต้ องก่ อนเสนออนุ มั ติ จ่ ายคื นเงิน          
ภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีสิทธิฯ (ต.ค. 64 - 
มี.ค. 65) จ านวน 168 ฉบับ (เป้า 25 ฉบับ)  

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

42 โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา             
มีส่ วนร่ วมในการบริหารราชการของ                       
กรมสรรพสามิต (สลก.) 
 

- ด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมฯและก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
พร้อมท้ังก าหนดประเด็นท่ีจะน ามาสร้างการ
มีสว่นร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนของ
กรมสรรพสามิต (Stakeholder) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

500,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

43 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเตรียม           
ความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน                      
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก                  
GECC (กพร.) 

ด าเนินการทบทวนและแต่งต้ังคณะท างาน
ตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรม
สรรพสามิต ภาคท่ี 1 - 10 และจัดสัมมนา
เตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดย
เชิญคณะท างานตรวจติดตามฯ และบุคลากร
ของส านักงานฯ ท่ีเข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ 
เพื่อชี้แจงแนวทางในการด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนนิงาน 

 

44 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น (สลก.) 

ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง                
การประชาสัมพันธ์และจัดท าโครงการ
เพ่ือขออนุมัติกรมฯ ส่งส านักบริหาร
การคลังและรายได้ เพ่ือด าเนินการ
จัดซื้ อจัดจ้ างและท าสัญญาจัดซื้ อ          
จัดจ้างกับบริษัทผู้ชนะการประกวด
ราคาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 ฉบับ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

500,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

45 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (สบค.) 
 

ด าเนินการประชุมประเมินผลความต้องการ
พัฒนาบุคลากร ก าหนดโครงการพัฒนา
บุคลากรประมาณการค่ าใช้จ่ าย และ             
ขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนงานต่อ
ผู้บริหาร  และจัดอบรม จ านวน 2 โครงการ 
ดังนี้ 
 1. โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพ่ิมเติม
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและ
เครื่องคอมพิวเตอณ์ แม่ข่ ายหลักและ  
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ายส ารอง               
กรมสรรพสามิต ระหว่างวันที่  13 – 17 
ธันวาคม 2564 ส าหรับผู้ ปฏิ บั ติ งาน           
มีความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 4.52 (ดีมาก) 
และผู้ เข้าอบรมระดับผู้บริหาร มีความ               
พึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 4.56 (ดีมาก) 
2. โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์
แบบ เปิ ด  (Massive  Open  Online  
Course : MOOC)  รายวิชา : “กลเม็ด
เคล็ดลับการใช้ โปรแกรม  ZOOM” 
ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 
2565 ส าหรับข้าราชการ พนักงาน
ร า ช ก า ร  ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า  แ ล ะ                  
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดและบุคลากร          
กรมสรรพสามิต ท่ีสนใจการใช้โปรแกรม 
ZOOM เพื่ อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า รั บ อ บ ร ม มี
ความสามารถ ในการใช้ โป รแกรม 
ZOOM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ประเมินผลหลังจากฝึกอบรมผู้เข้าอบรม
มีความพึ งพอใจคะแนนเฉลี่ย  4 .64                 
(ดีมาก) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2,700,000.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

46 โครงการจั ดการความรู้ ของกรม
สรรพสามิต (สบค.) 

ด าเนิ นการจั ดโครงการการจั ดการ            
องค์ความรู้ จ านวน 1 ครั้ง คือหลักสูตร
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การด าเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 เพ่ือให้
ผู้เข้ารับอบรมน าความรู้และปฏิบัติตาม

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2,000,000.00 464,274.00 



 
 

 
 

กฎหมายได้อย่างถูกต้อง   
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

47 โครงการเสริมสร้างความผาสุก                
และความผูกพันของบุคลากร                 
กรมสรรพสามิต(สบค.) 
 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการ
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต เสนอกรมฯ อนุมัติ
การจัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 
ส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ า และ
ด าเนินการตามโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
2565 ส าหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3,500,000.00 
 

303,680.00 

48 โครงการก่อสร้างส านักงานสรรพสามิต
และบ้านพักข้าราชการกรมสรรพสามิต 
(กตท.) 

 1.จัดท าแบบก่อสร้างและรายละเอียดการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ จ านวน  
12 แบบ ได้แก่ 
   - โครงการจัดตั้งคลังแสตมป์กรมฯ  ประจ า
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
  - งานก่อสร้างห้องน้ าพิการ ส านักงาน    
สรรพสามิตพ้ืนที่นครพนม สาขาศรีสงคราม              
  - โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ 
  - งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 
   - งานก่อสร้างแบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
Smart Office ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครปฐม 2 
  - งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ และ
จักรยานยนต ์ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
ลพบุรี 
   - งานซ่อมแซมหลังคา กันสาด ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่เพชรบุรี 
  - การจัดท ารายการประมาณราคาก่อสร้าง 
(ส่วนที่เหลือ) ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
นครศรีธรรมราช  สาขาทุ่งสง 
  - โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย  สาขาเวียงป่าเป้า 
  - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
หนองบัวล าภู 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

4,019,200.00 152,895.50 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

  
 

    - งานปรับปรุงส านักงานสรรพสามิตและก่อสร้าง
ทางลาดห้องน้ าผู้พิการและชาย-หญิง ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่เพชรบุรี 
  - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย
ข้าราชการ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย   
สาขาแม่สาย 
  2. โครงการที่ท าการส ารวจสถานที่ก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมเพ่ือจัดท าแบบและรายละเอียด 
จ านวน            11 โครงการ ได้แก ่
     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ลพบุรี 
     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชัยภูมิ สาขาเมือง  
ชัยภูมิ 
     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ยโสธร   
     - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ศรีสะเกษ          
สาขากันทรลักษ์ 
  - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย                              
สาขาเวียงป่าเป้า 
  - บ้านพักสรรพสามิตพ้ืนที่และส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
  - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์  
สาขาหัวหิน 
  - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เพชรบุร ี
  - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงราย สาขาแม่สาย 
  - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กระบี่ 
  - ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พังงา 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

สถานะ 
ด าเนินงาน 

รายละเอียดงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับ ใช้จริง 

49 โครงการการให้ความรู้ในการ
ด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี                  
(สกม.)          
 
 

ด าเนิ นการให้ ความรู้ และค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่และพ้ืนที่
สาขาผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินคดี  การจัดท า
ส านวน การเปรียบเทียบคดี และการด าเนินการ
อ่ื น ๆ เกี่ ยวกั บการด าเนิ นคดี และการ
เปรียบเทียบคดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จ านวน  2 ครั้ง 
ดังนี้ 
  1. เจ้าหน้ าที่ ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่  5 ระหว่างวันที่               
28 กุมภาพันธ์  - 4 มีนาคม 2565 
  2. เจ้าหน้ าที่ ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่  4  ระหว่างวันที่            
28 – 31 มีนาคม 2565 
มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 80 
(เป้า ร้อยละ 80) 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิงาน 

 


