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สารบัญ 

โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ หน้า 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถยีรภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน 
1. โครงการตดิตามและวเิคราะห์ผลการจดัเก็บรายได้ภาษสีรรพสามติเป็นรายสินค้าและรายเดือน…………….…………………………………………………………. 
2. โครงการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี.......................................................................................................................... 
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการจดัเก็บภาษีสำหรับสรุา เบียร์ และเอทานอล ใหส้อดคลอ้งกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
ฉบับใหม่............................................................................................................................................................................................................................ 
4. โครงการจัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อรองรับระบบควบคมุสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon 
Sovent)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. โครงการตรวจวิเคราะห์คณุภาพสุราเชิงรุงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน…………………………………………………………………………………. 
6. โครงการตรวจวิเคราะหเ์ครื่องดืม่น้ำผลไม้และน้ำพืชผักเพื่อสังคมที่ดีและการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรม…………………………………….. 
7. โครงการแยกชนิดวัตถดุิบที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีท่ียั่งยืน……………………………………………………………………………………… 
8. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษสีรรพสามติสนิค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์นำ้มัน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่………………………………… 
9. โครงการซ่อมบํารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหลร่ะบบเครื่องมือวัดปริมาณนํ้าสรุาแช่ออนไลน…์…………………………………………………………….. 
10. โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์โคด๊และระบบตรวจสอบการเสียภาษสีุราแช่แบบใหม่……………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 บูรณาการปราบปราม 
11. โครงการการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต......................................................................................................................... 
12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการปราบปรามเพื่อบูรณการปราบปราม ปี 2560…………………………………………………………………………………… 
13. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามติอย่างยั่งยืน……………………………………………………………………… 
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษ ี
14. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
15. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามติ……………………………………………………………………………………………………. 
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โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ หน้า 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
16. โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing Business สินค้าสุรา…………………………………………………………………………………………… 
17. โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนตต์้นแบบ 
ที่นำไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษสีรรพสามิต (ฉบับใหม่)……………………………………………… 
18. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบรหิารการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับกฎหมายใหม่……………………………………………………………………………. 
19. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้านำ้มันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน…………………………………………………………………………………….. 
20. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบรหิารการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับกฎหมายใหม่……………………………………………………………………………. 
21. โครงการ ทบทวนกฎหมายในระดับอนุบญัญัติของกรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อการ
แข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจบุัน.................................................................................................................................................................................. 
22. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มสี่วนร่วมในธุรกจิใบยาสูบ………………………………………………………………………………………………………… 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแล สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
23. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………... 
24. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามติสีเขยีว (Green Tax)………………………………………………………………………………………………………………… 
25. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวเิคราะห์สินค้านำ้มันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิไดผ้ลติจากปิโตรเลียม.................................................. 
26. โครงการบูรณาการสร้างจติสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม………………………………………………………………………… 
27. โครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ………………………………………………………………………………………………………………. 
28. โครงการการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบรหิารราชการของกรมสรรพสามิต……………………………………………………………………… 
29. โครงการสรรพสามิตสัญจร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ หน้า 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
30. โครงการจ้างท่ีปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงสำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560………………………….. 
31. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานรองรับแผนพัฒนากฎหมายภาษสีรรพสามิต..........…………………………………………………………………………… 
32. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ…………………………………………………………………………………………………… 
33. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ…………………………………………………………………………… 
34. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล.......................................................................................................................................................... 
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35. โครงการจัดทำสื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมสร้างความรู้แกห่น่วยรับตรวจเชิงรุก……………………………………………………………………………………… 
36. โครงการติดตามการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS……………………………………………………………………………………………………………………….. 
37. โครงการติดตามผลการปฏิบตังิานด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามติ………………………………………………………………………………………… 
38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี (แผนกระทรวง
สนับสนุนการปฏริูป แผนผู้ตรวจ งบ60)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
39. โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)……………………………………………………………………… 
40. โครงการจัดหาอุปกรณเ์ครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภยั เครือข่ายสำหรับอาคารศูนยส์ำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต 
(Network and Security System)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
41. โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิม่เตมิเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
42. โครงการจัดหาระบบบริหารจดัการทรัพยากร ICT……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
43. โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระยะที่ 2 ………………………………………………………………………………………………………………… 
44. โครงการการจดัทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดืม่และสนิค้าอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการจดัเกบ็ภาษี…………………………………………………………….. 
45. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพิ่มเติมระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
(Laboratory Information Management System: LIMS)……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สำนักบริหารการคลังและรายได ้
สำนักบริหารการคลังและรายได ้
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กลุ่มวิเคราะหส์ินค้าและของกลาง 
กลุ่มวิเคราะหส์ินค้าและของกลาง 
 
 
 

 

35 
36 
37 
38 
 

39 
40 
 

41 
42 
43 
44 
45 
 
 
 
 



โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ หน้า 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล 
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48. โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน………………………………………………………………. 
49. โครงการบริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล……………………………………………………………………………………………………………………….. 
50. โครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง……………………………………………………………………………………………………………. 
51. โครงการให้ความรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการดำเนินคดี…………………………………………………………………………………………………………. 
52. โครงการสัมมนาหลักสตูร วิธปีฏิบัติราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณโีครงการรถยนต์คันแรก……………………………………………………. 
53. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
54. โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด (ศูนย์ร้องเรยีน)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
55. โครงการยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามติสู่มาตรฐานสากล………………………………………………………………………………………. 
56. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต………………………………………………………………………………… 
57. โครงการปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับการรับและจ่ายแสตมปส์รรพสามิต……………………………………………………………………………………………………….. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1  จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1  บูรณาการปราบปราม 
กลยุทธ์ที่ 1.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี 

 
 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

2. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้

3. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวณัฏฐิญา มีสูงเนิน  ต าแหน่ง  นักวิชาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์  54144 ระยะเวลาด าเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนแผนภาษี  ส านักแผนภาษี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

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 เพ่ือ

คาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตรายสินค้า

และบริการเป็นรายเดือน

Process: รายงานการ

วิเคราะห์ผลการจัดเก็บ

รายได้เสนอกระทรวง 

ภายในระยะเวลาท่ี

กระทรวงก าหนด

ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี

สรรพสามิตเป็นรายสินค้าและบริการเพ่ือ

เสนอต่อผู้บริหารกรมฯ และกระทรวงการคลัง

Output: จ านวนรายได้

ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บ

ได้

ล้านบาท    43,058.00   44,209.00    46,943.00    46,312.00    45,715.00    49,000.00    50,263.00    45,506.00    44,171.00   44,311.00      44,810.00    45,602.00    549,900.00

3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี

สรรพสามิตเพ่ือเสนอผู้บริหาร

กระทรวงการคลัง

Outcome: ร้อยละ

เฉล่ียความคลาดเคล่ือน

ของผลการจัดเก็บรายได้ 

เทียบกับประมาณการ

รายได้

ร้อยละ  -   -   -  -  - 5  -  -  -  -  - 5 5

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน  - บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน  - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน  - บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน

ประภาพริษฐ์  ช่ าชอง

(นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ าชอง)

นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

ณัฐกร อุเทนสุต

(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หนา้ 1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ ณัฐกร   อุเทนสุต 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (นายณัฐกร   อุเทนสุต)

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาววลัยภรณ์  รัตนพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54146 ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ส านักแผนภาษี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. คาดการณ์รายได้ภาษีได้แม่นย ามากข้ึน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ

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.

ระดับ1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ Process:

เพ่ิมประสิทธิภาพ ระดับความส าเร็จของ ระดับ 1 1 1 1 1 1 1 1 5

ระดับ2 จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลัง การด าเนินงาน ระดับ 2

ระดับ3 เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรีเพ่ือ ระดับ 3

ขอความเห็นชอบ

ระดับ4 ออกประกาศกระทรวงการคลัง ระดับ 4

ระดับ5  จัดท ารายงานสรุปผลกระทบการออก ระดับ 5

มาตรการเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

Output:

สรุปผลกระทบจากการ ฉบับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1

ออกมาตรการภาษี

Outcome:

ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

ผอ.จะขอใช้เร่ือง น้ ามัน JET A1 รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 2 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพ่ือประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รัชฎา วานิชกร

(นางสาวรัชฎา วานิชกร)

 นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

ไตรมาสท่ี 2

 - 

 - 

 - 

หนา้ 2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ยุทธศาตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางการคลังอย่างย่ังยืน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานส าหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

2.เพ่ือบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางนันทวดี  วีระวัฒนาเดช    ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทร. 58530

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1 ระยะเวลาด าเนินการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีกรอบกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

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 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Output :

จ านวนคร้ังในการจัดประชุม คร้ัง 1 1 2

Outcome :

ระดับความส าเร็จการเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนร่วม

ระดับ 5 5 5

Outcome :

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีส าหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

รวมท้ังส้ิน

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์

(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและ

ไตรมาสท่ี 4

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)

1. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการและกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับสุรา เบียร์ และเอทานอลท้ังระบบ เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

การบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา เบียร์ และเอทานอล

2. จัดประชุมเพ่ือบูรณาการในการด าเนินการร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง/

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเสนอแนะแนวทางฯ

3. การเปิดโอกาสใฟ้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน

ร่วมบูรณาการในการด าเนินการร่วมกัน

4. น าเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการ

จัดเก็บภาษีส าหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้ผู้บริหารกรม

สรรพสามิตเห็นขอบ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ (    นางขนิษฐา จิรจินดา   )

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ    ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม สร้างมาตรฐาน ความเป็นธรรมและโปร่งใสในการควบคุมและตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้การจัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนมีความชัดเจนย่ิงข้ึน     (  นายธิบดี วัฒนกุล )

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานให้มีความทันสมัย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

3.เพ่ือรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

4.เพ่ือให้การจัดท าฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายญาณวรรธน์  ชัยศิริ  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ     โทรศัพท์ 52529

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.การแบ่งกลุ่มสารละลายฯ มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน

2.สามารถรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

3.มีระบบฐานข้อมูลท่ีครอบคลุมสามารถตรวจสอบได้

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.

1. ศึกษารวบรวมจัดแบ่งกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอน 
ตามกลุ่มสารหลัก

Output : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 100 100

2. บูรณาการ การจัดแบ่งกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานสรรพสามิตภาคและ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

ร้อยละ  

100 100

3. รวบรวม ตรวจสอบ คัดกรอง ปรับปรุง การจัดกลุ่ม
สารละลายไฮโดรคาร์บอน

ร้อยละ
100 100

4. สรุปผลการจัดแบ่งกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอน Outcome : รายงานการแบ่งกลุ่ม
เสนอกรมฯ เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ - บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน - บาท

รวมท้ังส้ิน - บาท

หน้า 4

ขนิษฐา จิรจินดา

ธิบดี วัฒนกุล

โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 4 จัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพ่ือรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -

วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวบุญสิตา  พวงจันทร์  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54345

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

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.

1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา Output : จ านวนคร้ังท่ีออกตรวจ คร้ัง  - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  - 20

โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ี

(Mobile Lab)

2. ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้ Outcome : ร้อยละของผู้ประกอบการ ร้อยละ  - 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85  - 85

ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาคุณภาพสุรา มีความรู้เพ่ิมข้ึน

3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ  - 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85  - 85

บริการ ของหน่วยงาน

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 5

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
ไตรมาสท่ี 1

1,616,000.00          

1,616,000.00          

ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพสุรา

2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

รวมท้ังส้ิน

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

วัลลีย์  อินทรจักร

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

โครงการท่ี 5 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 1บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 ผู้อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวจันทร์จิรา  อ าภามณี  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54352

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 3 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตสามารถน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบในการพิจารณาด าเนินการ

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. ขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติ Output :

ราชการพร้อมท้ังติดต่อประสาน จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ ตัวอย่าง  -  - 70 70 70 70 70 70 70 70 70  - 630

งานส านักงานสรรพสามิตภาค

และพ้ืนท่ี

2. สุ่มตัวอย่างท่ีวางจ าหน่าย Outcome :

ในท้องตลาด ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ  -  -  -  - 85  -  - 85  -  - 85  - 85

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า ของหน่วยงาน

ท่ีสุ่มซ้ือจากท้องตลาด

4. ส ารวจความพึงพอใจของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน 208,800 บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน 208,800 บาท

หน้า 6

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสท่ี 1

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

โครงการท่ี 6 ตรวจสอบเคร่ืองด่ืมน  าผลไม้และน  าพืชผักเพ่ือสังคมท่ีดีและการจัดเก็บภาษีท่ีมีมาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรม

(นางสาวรุ่งรัศมี  ปานปัญญาเลิศ)

รุ่งรัศมี  ปานปัญญาเลิศ

สินค้าและของกลาง

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 3

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์

ตัวชี วัด หน่วยนับ รวมทั งสิ น
ไตรมาสท่ี 4

ในด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

วัลลีย์  อินทรจักรจัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

 -



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 ผู้อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์   แยกชนิดของวัตถุท่ีใช้ท าไวน์เพ่ือประโยชน์ในการจัดพิกัดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดไวน์

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวบุญสิตา  พวงจันทร์ ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  โทร 54345

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 1 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถแยกชนิดของวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์ได้

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.

ศึกษาเทคนิคการแยกชนิดของวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์

ด้วยเทคนิค NMR และต้ังงบประมาณจัดซ้ือเคร่ืองมือ

Output : ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ร้อยละ 25 25 25 25 100

Outcome : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ 

เห็นชอบ

1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน

รวมท้ังส้ิน จ านวน

หน้า 7 

วัลลีย์  อินทรจักร

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์

สินค้าและของกลาง

(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               

โครงการท่ี 7 แยกชนิดวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพ่ือการจัดเก็บภาษีท่ีย่ังยืน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

 (นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค สร้างมาตรฐานเพ่ือการจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ผู้อนุมัติ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสุภา  เอ่ียมโอภาส ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ โทรศัพท์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท้าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ระยะเวลาด าเนินการ                1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

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.

1. รวบรวมและศึกษาร่างกฎหมาย ประกาศ

 ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ของกรม

สรรพสามิตท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าน ้ามันและ

ผลิตภัณฑ์น ้ามัน

Output : ร้อยละความส้าเร็จของการ

ด้าเนินงาน

ร้อยละ 100 100

2. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศ 

ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกรม

สรรพสามิต  และสรุปผลความต้องการของ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Output : ร้อยละความส้าเร็จของการ

ด้าเนินงาน

ร้อยละ  100 100

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท้าร่างกฎหมาย

 ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ท่ี

เก่ียวข้องกับสินค้าน ้ามันและผลิตภัณฑ์

น ้ามันให้มีความทันสมัย โปร่งใสและเป็น

ธรรม

Output : ร่างประกาศหรือระเบียบส่ง

ส้านักกฎหมาย

ฉบับ 1 1

4. สรุปผลเสนอกรมฯ Outcome : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ 

เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ้านวน - บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ้านวน - บาท

รวมทั งสิ น จ้านวน - บาท

หน้า 8

ธิบดี   วัฒนกุล

( นายธิบดี   วัฒนกุล)

ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 8 พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เพ่ือรองรับกฎหมายใหม่

สุวันชัย  วีระวัฒนาเดช

 (นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช)



 โครงการท่ี 9  ซ่อมบํารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบเคร่ืองมือวัดปริมาณน้ําสุราแช่ออนไลน์

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใช้เคร่ืองมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ผู้จัดทําแผนงาน/โครงการ นายกฤษณบดี   พลวาปี ตําแหน่ง นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน โทรศัพท์ 55845

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ระยะเวลาดําเนินการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่

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.

การตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบ

มาตรวัดสุราแช่

Process  :  ร้อยละ

ความส าเร็จในการด าเนินงาน

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

Output

รายงานผลการตรวจสอบแล้ว

เสร็จ

ฉบับ 1 1 2

 Outcome : 

จ านวนมาตรวัดท่ีใช้จัดเก็บภาษี

ได้

เคร่ือง 10 10 10 10 10 10 10 10 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o จ านวน บาท

o จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 9

เงินงบประมาณ 3,000,000.00                

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 12,100,000.00               

15,100,000.00               

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

( นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล )

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สมจิตต์  ค าทรัพย์

( นายสมจิตต์  ค าทรัพย์ )

รักษาการผู้อ านวยการส่วนควบคุมโรงงาน

สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายกฤษณบดี   พลวาปี ต าแหน่ง นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน โทรศัพท์ 55845

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ระยะเวลาด าเนินการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่

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.

ติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษี Process :

สุราแช่ แบบใหม่ โรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์ จ านวน 2 โรงงาน  4 

สายการผลิต

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ร้อยละ 100 100

1. การส ารวจ การออกแบบระบบ และจัดท า TOR Output :

2. ด าเนินการติดต้ังระบบเคร่ืองพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการ

เสียภาษีสุราแช่ แบบใหม่

ร้อยละความส าเร็จของการติดต้ัง

ระบบ

ร้อยละ 15 15 40 20 10 100

Outcome ;

จ านวนสายการบรรจุท่ีติดต้ังแล้ว

เสร็จและใช้งานได้

เคร่ือง 4 4

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 10

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

15,800,000          

15,800,000          

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 10 ติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษีสุราแช่แบบใหม่

สมจิตต์ ค าทรัพย์

(นายสมจิตต์ ค าทรัพย์)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รักษาการผู้อ านวยการส่วนควบคุมโรงงาน

สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล

(นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 บูรณาการปราบปราม

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  2. ตรวจสอบปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฏหมาย

ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป

2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอภิชญา  เทพเสนา ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์  53145 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้

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 Output :

   ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดีท่ีจับกุม คดี 446 444 444 446 444 444 446 444 444 446 444 443 5,335

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม จ านวนค่าปรับท่ีจับกุม บาท 13,994,235.88 13,994,235.87 13,994,235.86 13,994,235.88 13,994,235.87 13,994,235.86 13,994,235.88 13,994,235.87 13,994,235.88 13,994,235.88 13,994,235.88 13,994,235.87 167,930,830.48  

3. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตาม

   พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 Outcome :

   และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ร้อยละของจ านวนคดีผู้กระท าผิด ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานปราบปราม กฏหมายสรรพสามิตสูงข้ึนกว่า

   ผู้กระท าผิด เป้าหมาย

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 11

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 11 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ว่าท่ี ร.ต.ยงยุทธ  ภูมิประเทศ

(ยงยุทธ  ภูมิประเทศ)

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต

-                                      

23,828,100                            

23,828,100                            

ปิยกร  อภิบาลศรี

(นายปิยกร  อภิบาลศรี)

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 บูรณาการปราบปราม

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  2. ตรวจสอบปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

2. เพ่ือพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์และสามารถส ารองข้อมูลการปราบปรามโดยสามารถกู้คืนข้อมูลเม่ือระบบหลักเกิดผิดพลาดได้ 

4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาววาสนา  จ่ายพัตร  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 53135

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ข้อมูลการปราบปรามมีความละเอียดถูกต้องแม่นย า และเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ันเพ่ือพัฒนาให้ข้อมูลปราบปราม

มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปราม เพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม

5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร 6. ในอนาคตสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบมือถือได้

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. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฏหมาย Process :   ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 10 15 20 20 20 15 100

สรรพสามิตท่ีเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอก ของการด าเนินงาน

2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับ สสพ.และ ภาคของ Output : ร้อยละของจ านวนผู้กระท าผิด ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100

สถานะกิจการมีการ update ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด กฎหมายรายสินค้าท่ีจัดท าเสร็จ

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอ Outcome :

ผู้บังคับบัญชาต่อไป รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 12

-                            

1,438,000                   

1,438,000                   

(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

(นายปิยกร  อภิบาลศรี)

  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 

และการปราบปราม

ผู้อนุมัติ ปิยกร  อภิบาลศรี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 12 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพ่ือบูรณาการการปราบปราม ปี 2560

ผู้รับผิดชอบหลัก กัญระพีร์  ศรีติพันธ์

(นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์)

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าท่ี



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 บูรณาการปราบปราม

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมัติ         

วัตถุประสงค์

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางศิริพร  อินทรผล ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54342

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน  ามันท่ีมิชอบด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็ว ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

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. ตรวจวิเคราะตัวอย่างน  ามัน Output :

ท่ีต้องสงสัยว่ามิชอบดวยกฎหมาย จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์

2. ส ารวจความพึงพอใจของ Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ

หน่วยงานท่ีรับบริการ ของหน่วยงาน

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมทั งสิ น จ านวน บาท

หน้า 13

2,199,600.00

 -

85 85

2,199,600.00

85 85  -

 -

รวมท้ังส้ิน

85

235 235

85 85

2,230

85

235

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

85

(นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล)

ร้อยละ

200220 225220 220 220 220ตัวอย่าง

ไตรมาสท่ี 1

 - 85 85

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ว่าท่ี ร.ต. นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล

โครงการท่ี 13 บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ ามันเพ่ือป้องกันการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตอย่างย่ังยืน

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

หน่วยนับ

 -

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด

วัลลีย์  อินทรจักร

2. เพ่ือตรวจพิสูจน์ของกลางน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน

1. เพ่ือสนับสนุนทางด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าน  ามันท่ีมิชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ังยืน

ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สินค้าและของกลาง



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  

2. ตรวจสอบปราบปราม เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฏหมายภาษี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยให้กรมสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

2. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต

3. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางอรสา  ทองบุญรอดและนางสาวศรีวราภร  ศิริรุ่งเรืองอมร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2 โทรศัพท์ 53155 หรือ 53159

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการมีการช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี

และเป็นการป้องปรามการกระท าผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผู้ประกอบการสรรพสามิต

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. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เพ่ือวางแผน Output :

   ในการตรวจสอบในภาพรวม จ านวนรายท่ีออกตรวจสอบ ราย -          -          8 -          -          33 -           -          16 -          -          25 82

2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบ

3. ประชุมมอบหมายจ านวนรายช่ือผู้เสียภาษี

   ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการ

   ตรวจสอบ

4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และ Outcome :

   ขออนุมัติออกตรวจ ตามแผน ร้อยละความส าเร็จของการรายงานผล ร้อยละ -          -          100 -          -          100 -           -          100 -          -          100 100

5. ด าเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภาษีทางบัญชีส่งสมฐ.

   เอกสารหลักฐานย้อนหลัง ตามข้ันตอน

   การตรวจสอบภาษี

6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผล

   การตรวจสอบให้ผู้อ านวยการส านักฯ 

   ทราบหรือส่ังการต่อไป

7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ. เพ่ือ

   ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูล

   ผู้ประกอบการต่อไป

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 14

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 14 ตรวจสอบภาษี (Post Audit)

ผู้รับผิดชอบหลัก นวลอนงค์  คงด า

(นางนวลอนงค์  คงด า)

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อนุมัติ ปิยกร  อภิบาลศรี

(นายปิยกร  อภิบาลศรี)

2,396,040                   

1,177,520                   

3,573,560                   

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1.3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  2. ตรวจสอบปราบปราม เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องการส่งออกสินค้าในการก ากับดูแลของกรมสรรพสามิต

2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามให้มีมาตรฐาน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาววาสนา  จ่ายพัตร  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 53135

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สินค้าในการก ากับดูแลของกรมสรรพสามิตเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนด

2. มีฐานข้อมูลท่ีเพียงพอและสนับสนุนขีดความสามารถในการตรวจสอบภาษีและปราบปราม

3. การตรวจสอบภาษีและการปราบปรามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

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.วางแผนการตรวจสอบการส่งออกสินค้าฯ (ร้อยละ 15) Process :   ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 15 100

2. รวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 15) ของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

3. การออกตรวจสินค้าฯ (ร้อยละ 60) ร้อยละ 20 20 20

4. รายงานผลการออกตรวจเสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :

จ านวนคร้ังในการออกตรวจ คร้ัง 1 1 1 3

รายงานผลการออกตรวจ ฉบับ 1 1 1 3

Outcome :

รายงานผลการออกตรวจเสนอกรมฯ ฉบับ 1 1

เห็นชอบ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 15

  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 15 ตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการก ากับดูแลของกรมสรรพสามิต

ผู้รับผิดชอบหลัก กัญระพีร์  ศรีติพันธ์

(นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์)

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าท่ี

และการปราบปราม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 

ปิยกร  อภิบาลศรี

(นายปิยกร  อภิบาลศรี)

ผู้อนุมัติ

-                              

1,438,000                     

1,438,000                     

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน 

 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1  สร้างความสมดุลในการจดัเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือแก้ไขแบบหรือข้ันตอนการออก

หนังสือส าคัญส าหรับการขนสุราออกจาก2.เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานส าหรับสินค้า

สุราให้สอดคล้องกับและรองรับ Ease of ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายอาคม  อ่วมส าอางค์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทร.52161

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนาประสิทธิภาพเก่ียวกับการขนสุราออกจากสถานท่ีขายสุรา

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. ศึกษาข้อมูล ข้อกฎหมายและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าสุรา Process :   

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 25 25 25 100

2. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนา

ประสิทธิภาพเก่ียวกับการขนสุราออกจากสถานท่ีขายสุรา/จัดท าร่าง

ประกาศกรมสรรพสามิตเพ่ือแก้ไขแบบหรือข้ันตอนการออกหนังสือส าคัญ

ส าหรับการขนสุราออกจากสถานท่ีขายสุรา

Output: แนวทางการปรับปรุง

กระบวนการท างาน

ฉบับ 1 1

Outcome :

ระดับความส าเร็จการเปิดโอกาสให้

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี

ส่วนร่วม

ระดับ 5 5

Outcome : 

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯเห็นชอบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 16

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางการคลังอย่างย่ังยืน

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 16 พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือรองรับ Ease of Doing Business

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)

4. น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานและพัฒนา

ประสิทธิภาพเก่ียวกับการขนสุราออกจากสถานท่ีขายสุราให้ผู้บริหารกรม

สรรพสามิต

3. การเปิดโอกาสให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในการด าเนินการร่วมกัน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์

(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ ผู้อนุมัติ

2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ 1. นายวิกรม   สมิตเวช ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 51413

2. นางสาวชนิดา  มหาสุข ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52254

3. นางสาวกานต์  ข าสังข์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52283

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีน ารถยนต์ไปทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างข้ันตอนการผลิต สามารถขอใช้สิทธิ ระยะเวลาด าเนินการ                1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560

น ารถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรม โดยยังไม่ต้องช าระภาษี ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ

ในประเทศ

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.

1. ศึกษาข้อมูลของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตาม พรบ. ภาษี
สรรพสามิต (ฉบับใหม่) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง

ประกาศกรมฯ    (ร้อยละ 20)

Output : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 10 10 100

2. ประชุมหารือส านักกฎหมายหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและน าข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรม ฯ 

(ร้อยละ 30)

ร้อยละ  10 10 10

3. ด าเนินการและแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความถูกต้อง

ครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 15 15

4. เสนอร่างฯ ท่ีปรับปรุง ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Outcome : ร่างประกาศเสนอกรมฯ 

เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน - บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน - บาท

หน้า 17

ธิบดี   วัฒนกุล

( นายธิบดี   วัฒนกุล)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 17 ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบท่ีน าไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ 

วัฒนา  กิจงาม

(นายวัฒนา  กิจงาม)

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 เพ่ือรองรับพรบ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางการคลังอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

   มีความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน

2. เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการท างาน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางรัตนา  ชิณวงศ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์  52147

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ มีกระบวนการท างานท่ีมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงย่ิงข้ึน

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 าร่างประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเก่ียวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและ

เง่ือนไขว่าด้วยการน าเมล็ดพันธ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด

 ยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

Output:  ร่างประกาศ ฉบับ 1 1

2. เชิญประชุมส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องร่วมหารือแก้ไขร่างประกาศ

Output : รายงานการประชุม ฉบับ 1 1

3. ส่งประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

เก่ียวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเง่ือนไขว่า

ด้วยการน าเมล็ดพันธ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น

หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

Outcome : ร่างประกาศเสนอกรมฯ

เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 18

(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

รักษาการในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญ

(นายชัยรัตน์ แช่ด่าน)

ชัยรัตน์ แช่ด่าน

เฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 18 ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือสอดคล้องกับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษ๊เพ่ือดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน        ผู้อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์สินค้าน ้ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางศิริพร  อินทรผล ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ โทรศัพท์ 54342 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 2  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน ้ามันหล่อล่ืนและน ้ามันท่ีคล้ายกัน เพ่ือใช้ในการเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และสร้างสมดุล

ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างม่ังค่ังและย่ังยืน

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.

พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า

น ้ามันหล่อล่ืน

Process: ร้อยละความส้าเร็จของ

การด้าเนินงาน

ร้อยละ
50 50 100

ได้น้าเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพ่ือใช้

พิจารณาพิกัดอัตราภาษี

Output: เกณฑ์การพิจารณาพิกัด

ภาษีสินค้า ฉบับ 1 1

Outcome : รายการทดสอบ

ตัวอย่างสินค้า ตัวอย่าง 30 30 60

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ้านวน

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ้านวน

รวมทั งสิ น จ้านวน

หน้า 19

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

โครงการท่ี 19 พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน  ามันหล่อล่ืนและน  ามันท่ีคล้ายกัน

กิจกรรมหลัก ตัวชี วัด
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมทั งสิ น

(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

ผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

วัลลีย์  อินทรจักร

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์

สินค้าและของกลาง

ว่าท่ี   นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล

   (นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุล ทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือเป็นมาตรฐานในการใช้สิทธิทางภาษีรถยนต์ ผู้อนุมัติ

2.  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ 1. นายวิกรม   สมิตเวช ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 51413

2. นางสาวชนิดา  มหาสุข ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52254

3. นางสาวกานต์  ข าสังข์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52283 ระยะเวลาด าเนินการ                1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายอ านวยการ     ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

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.

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตาม พรบ . ภาษี

สรรพสามิต (ฉบับใหม่) และประกาศกรมการขนส่งทางบกท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)

Output : ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ร้อยละ 10 10 100

2. ประชุมหารือส านักกฎหมายหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นและสรุปประเด็นปัญหาของอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรม ฯ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 10 10 10

3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างๆ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความ

ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 15 15

4. เสนอร่างฯ ท่ีปรับปรุง ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Outcome : ร่างประกาศเสนอกรมฯ เห็นชอบฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน - บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน - บาท

หน้า 20

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 20 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี เพ่ือรองรับกฎหมายใหม่

(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

วัฒนา  กิจงาม

(นายวัฒนา  กิจงาม)

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขและระยะเวลาในการน ารถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑ์บนเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ ลงวันท่ี 23 ธ.ค.59

ธิบดี   วัฒนกุล

( นายธิบดี   วัฒนกุล)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ินไตรมาสท่ี 3



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ ทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ

และตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบัน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายปฏิภาณ  ต้ังวิจิตร ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52346

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนกฎหมายและระเบียบ      ส านักกฎหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       กฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพ่ีอส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

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. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับ

อนุบัญญัติท่ีต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไข

Output : จ านวนกฎหมายท่ี

ได้มีการทบทวน

ฉบับ 2 3 2 3 2 3 2 3 20

2. วางแผนการและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ Outcome :

4. เสนอความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าเสนอให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องพิจารณา

จ านวนกฎหมายท่ีได้มีทบทวน

หรือปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ

ฉบับ 2 3 2 3 2 3 2 3 20

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน       บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 21

(สอดคล้องกับแผน 5 ปี)

(นายสุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์)

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

สุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 โครงการท่ี 21 ทบทวนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบัน

สุคนธ์  ชาญชลยุทธ์

(นางสุคนธ์  ชาญชลยุทธ์)

นิติกรช านาญการพิเศษ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางการคลังอย่างย่ังยืน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุสรรคท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจใบยาสูบ

2. เพ่ือรับทราบข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบในฤดูการผลิตต่อไป

3. เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจใบยาสูบ

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางวรางคณา  สุวรรณรัตน์       ต าแหน่ง   นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ       เบอร์โทรศัพท์   52619

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวกับใบยาสูบ ข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบและใช้ข้อมูล

เพ่ือก าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

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. วางแผนการจัดสัมมนา Process :

เชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 20)  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา เช่น ร้อยละ 20

ผู้ประกอบธุรกิจใบยาสูบ เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

3. ประสานงานกับ สนง.สรรพสามิตภาค และพ้ืนท่ี ร้อยละ 20

ท่ีมีการเพาะปลูกใบยาสูบ (ร้อยละ 20)

4. ขออนุมัติการจัดสัมมนา ผู้ประกอบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

5. ด าเนินงานจัดสัมมนาและสรุปผลการสัมมนาเสนอกรมฯ ร้อยละ 20

(ร้อยละ20)

Output :

จ านวนคร้ังในการจัดสัมมนา คร้ัง 1 1

จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา คน 80 80

รายงานสรุปผลการสัมมนา ฉบับ 1 1

Outcome :

ร้อยความพึงพอใจของผู้เข้ารับสัมมนา ร้อยละ 85 85

ระดับความส าเร็จของการรับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ 5 5

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ  จ านวน  บาท 

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  จ านวน  บาท 

รวมท้ังส้ิน  จ านวน  บาท 

หน้า 22

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 22  สัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ

ศิริเพ็ญ ศิริสวัสด์ิ

 (นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสด์ิ)

800,000.00

800,000.00

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2. เพ่ือใช้มาตรการภาษีในการควบคุมและจ ากัดการบริโภคสินค้าท่ีท าลายสุขภาพ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอาริยา  ภู่วัฒนะกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54136

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ส านักแผนภาษี ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีการบริโภคสินค้าท่ีท าลายสุขภาพและส่ิงแวดล้อมลดลง

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.

ระดับ1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ Process:

เพ่ิมประสิทธิภาพ ระดับความส าเร็จของ ระดับ 1 1 1 1 1 1 5

ระดับ2 จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลัง การด าเนินงาน ระดับ 2 2

ระดับ3 เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรี ระดับ 3 3

เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ4 ออกประกาศกระทรวงการคลัง ระดับ 4

ระดับ5 จัดท ารายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบหลัง ระดับ 5

การออกมาตรการเสนอเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

Output:

สรุปผลกระทบจากการ ฉบับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1

ออกมาตรการภาษี

Outcome:

ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

ผอ.จะขอใช้เร่ือง น้ ามันหล่อล่ืน รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 23

ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560

โครงการท่ี 23 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือดูแลส่ิงแวดล้อม

 - 

 - 

 - 

นักวิชาการภาษีช านาญการ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

รัชฎา วานิชกร

(นางสาวรัชฎา วานิชกร)

 นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

ณัฐกร   อุเทนสุต 

(นายณัฐกร   อุเทนสุต)

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ ณัฐกร   อุเทนสุต 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์และการลงทุน (นายณัฐกร   อุเทนสุต)

ผลิตรถยนต์ ผลิตหรือประกอบแบตเตอร่ีในไทย ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายวรรณวัฒน์  กรุณานนท์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54133

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ส านักแผนภาษี ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์และแบตเตอร่ีในประเทศเพ่ือให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก

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.

ระดับ1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุง Process:

การจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต ระดับความส าเร็จของ ระดับ 1 1 1 1 1 5

ระดับ2 จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลัง การด าเนินงาน 2

ระดับ3 เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรี 3

เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ4 ออกประกาศกระทรวงการคลัง 4 4 4 4 4

ระดับ5 จัดท ารายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบหลัง 5

การออกมาตรการเสนอเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

Output:

สรุปผลกระทบจากการ ฉบับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1

ออกมาตรการภาษี

Outcome:

ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

ผอ.จะขอใช้เร่ือง EV รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 24

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 24 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) 

นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รัชฎา วานิชกร

(นางสาวรัชฎา วานิชกร)

 นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

 - 

 - 

 - 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปส่งเสริมภาคเอกชนในการชับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

วัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์สินค้าน ้ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียมและให้ความรู้เก่ียวกับ

สินค้าน ้ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียมแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางศิริพร  อินทรผล ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ โทรศัพท์ 54342

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 2  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน ้ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม เพ่ือใช้ในการเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างม่ังค่ังและย่ังยืน

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.

ศึกษาเชื อเพลิงทางเลือกท่ีเป็นน ้ามันอ่ืนท่ีไม่ได้

ผลิตจากปิโตรเลียม

Process: ร้อยละความส้าร็จของการ

ด้าเนินงาน ร้อยละ 50 50 100

ได้น้าเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพ่ือใช้พิจารณา

พิกัดอัตราภาษี

Output: เกณฑ์การพิจารณาพิกัดภาษี

สินค้าปี 2560 ฉบับ 1 1

Outcome : รายการทดสอบตัวอย่าง

สินค้า ตัวอย่าง 30 30

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ้านวน

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ้านวน

รวมทั งสิ น จ้านวน

หน้า 25

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

โครงการท่ี 25 พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน  ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม

กิจกรรมหลัก ตัวชี วัด
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมทั งสิ น

(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

ว่าท่ี   นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล

   (นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล)

ผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

วัลลีย์  อินทรจักร

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์

สินค้าและของกลาง



โครงการท่ี 26 

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนเป้าหมายน าไปสู่การสร้างจิตส านึก

เพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม

2. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิต 

ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี ระยะเวลาด าเนินการ

3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต 

โดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญ กับความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

4.  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กรมสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวจารุณี  ฉายวิริยะ  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55713

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประสานราชการ     ส านักงานเลขานุการกรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตได้ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม ร่วมกับชุมชนต้นแบบ ท่ีมีคุณภาพ   

มีความสัมพันธ์อันดีกับกรมสรรพสามิต พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความย่ังยืนของสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

2. ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวบทบาทหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต  ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี

3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR : Corporate Social Responsibility) 

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 รวบรวมข้อมูล เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรม  

รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  (ร้อยละ 20)

Process :   ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ร้อยละ 5 5 5 5 20

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติโครงการและงบประมาณ (ร้อย

ละ 10)

10 10

3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 10) 10 10

4 ด าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย    (ร้อยละ 40) 10 10 10 10 40

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ (ร้อย

ละ 10)

2.5 2.5 2.5 2.5 10

6. ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน (ร้อยละ 10) 5 5 10

Output : จ านวนกิจกรรม คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสท่ี 4

-                         

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

จรัสพงษ์  สมานบุตร

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

เลขานุการกรม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 (สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี)

พงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ

(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ)

นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ

บูรณาการสร้างจิตส านึกเพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ส านักงานเลขานุการกรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาทและภาระหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตมากข้ึน ระยะเวลาด าเนินการ

2. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพสามิต

3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีเพ่ิมข้ึน

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน

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. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

Process :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100

2.  วิเคราะห์ ก าหนด ระยะเวลา และรูปแบบการ

ผลิตส่ือ  ประชาสัมพันธ์

5

3. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติ 10

4. ส านักบริหารการคลังและ รายได้ด าเนินการจัดจ้าง 10

5. ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ 5 5 10 10 10 10 10 10

Output : 

จ ำนวนวดีทัิศนท์ีผ่ลติ แผน่ 400 400

จ ำนวนรำยงำนประจ ำปี เลม่ 2,500 2,500

จ ำนวนเคำนเ์ตอรน์ทิรรศกำร ชดุ 274 274

จ ำนวนครัง้ทีจั่ดกจิกรรมประชำสมัพันธ์ ครัง้ 1 1 2

จ ำนวนสติ๊กเกอร์ แผน่ 5,000 5,000

จ ำนวนแผน่พับ แผน่ 45,000 45,000

Outcome :  ร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้

มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชน

ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน R เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ

(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ)

นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ

จรัสพงษ์  สมานบุตร

โครงการท่ี 27   สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2,962,900              

1,110,000              

4,072,900.00          

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)

เลขานุการกรม

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

หนำ้ 27



โครงการท่ี 28 

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวลลิตา  ชาลัง  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 55742 ระยะเวลาด าเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประสานราชการ ส านักงานเลขานุการกรม 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  และน าความต้องการของประชาชน

ไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาส Process :

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ระดับความส าเร็จ ระดับ 1 1 ระดับ 5

พร้อมท้ังก าหนดประเด็นพร้อมท้ังก าหนดประเด็นท่ีจะน ามา ของการด าเนินงาน

สร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2. แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต 2 2

(Stakeholder)   

3. จัดท าแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วม 3

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

4. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จครบถ้วน 4 4

โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการและรายงาน

ความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร

5. เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5

Output :

ร้อยละความส าเร็จของแผนสร้างการมีส่วนร่วมฯ ร้อยละ 100 100

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 28

-

-

-

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)

เลขานุการกรม

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

รัชตา สุคนธนิตยกุล

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

จรัสพงษ์  สมานบุตร



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 นโยบายภาษีเพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแลสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เพ่ือตรวจสอบ

และติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี/สาขา ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

ท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานน าเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์  และวางแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบท่ีได้รับ

จากการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต น าเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ น.ส.ชวรัสย์ รูปโฉม  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 55748

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประสานราชการ     ส านักงานเลขานุการกรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแนวทางการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง

ของกรมสรรพสามิต เพ่ือตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี/สาขา

ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน

2. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)

หรือเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบท่ีได้รับจากการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต น าเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา

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 รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนการตรวจ

ราชการของผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต และ

แผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ  ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder (ร้อยละ 60)

Output :   ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินงาน

ร้อยละ - - - - - - 10 10 10 10 10 10 100

2. น าผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนงานโครงการน าเสนอ

กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 40)

- - - - - - - - - - 20 20

Outcome :  รายงานสรุปผล

การศึกษาฯ เสนอกรมเห็นชอบ

ฉบับ - - - - - - - - - - - 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 29

รัชตา สุคนธนิตยกุล

(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

จรัสพงษ์  สมานบุตร

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)

เลขานุการกรม

-                        

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี  29  สรรพสามิตสัญจร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1  พัฒนาขีดสมรรถะขององค์กรสู่ความเป็นสากล 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดท าแบบแปลนมาตรฐานส าหรับพ้ืนท่ีให้บริการประชาชนของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ให้มีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ

2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกันท่ัวประเทศให้ทันสมัยและเป็นสากล ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

3. เพ่ือยกระดับการให้บริการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความเช่ือม่ันต่อกรมสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวนวธ์ิฬส  พุฒเมือง  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 55917

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.กรมสรรพสามิตมีแบบแปลนมาตรฐานส าหรับปรับปรุงพ้ืนท่ีในการให้บริการท่ีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ

2. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากกรมรวมท้ังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความเช่ือม่ันต่อกรมสรรพสามิต

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 ารวจและรวบรวมข้อมูลการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ัว

ประเทศ(ร้อยละ 10)

Output : ฐานข้อมูลส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/

พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศท่ีทันสมัย

ฉบับ 1 1

2.ส ารวจความพร้อมเพ่ือปรับปรุงส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศ (ร้อย

ละ 10)

Output : จ านวนส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ี

สาขา ท่ีมีความพร้อมในการปรับปรุงพ้ืนท่ีในการ

ให้บริการประชาชน ปี 2560

หน่วยงาน 60 60

3. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลในส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ณ สถานท่ี

ปฏิบัติงานจริง  (ร้อยละ 10)

Output : รายงานผลการส ารวจข้อมูล ฉบับ 1 1

4. ส ารวจและรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการให้บริการประชาชน Output : รายงานผลการส ารวจปัญหาอุปสรรค ฉบับ 1 1

5. จ้างท่ีปรึกษาส ารวจและออกแบบปรับปรุงส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา(ร้อย

ละ 40)

Output : รายงานผลการจัดจ้างท่ีปรึกษา ฉบับ 1 1

6. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงส านักงาน 

และแนวทางในการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้ริการประชาชน ของส านักงานท่ัวประเทศ เสนอให้

ผู้บริหารเห็นชอบ  (ร้อยละ 10)

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

Output :

รายงานสรุปแนวทางการปรับปรุงส านักงานท่ัว

ประเทศเสนอกรมฯ เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

ยุคล ก ำเหนิดแขก

1,000,000.00       

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1,000,000.00       

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร

(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)

(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 30 จ้างท่ีปรึกษาส ารวจ และออกแบบปรับปรุงส านักงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

(นำยยุคล ก ำเหนิดแขก)

หนา้ 30



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 : การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ  ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 : การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 : บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 : บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบคู่มือท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

2. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการท างานและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายอัคเดช วินัยพานิช  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 55914

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สร้างความโปร่งใสในการท างาน ลดการใช้ดุลยพินิจ

2. มีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน ลดข้ันตอนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความเรียบง่าย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม

3. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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 ารวจกระบวนงานในปัจจุบันเพ่ือก าหนดกระบวนการท างาน

ท่ีส าคัญและกระบวนการสนับสนุนท้ังหมดของทุกหน่วยงาน และ

ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง(ร้อยละ 50)

Process :  ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ร้อยละ 50 100

2. จัดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ(ร้อยละ 30) ร้อยละ 30

3. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Output :

รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ

เห็นชอบ

ฉบับ - - - - - - - 1 1

Outcome :

รายงานสรุปผลกระบวนงานท่ีต้องจัดท าคู่มือ

เสนอกรมฯ ลงนามเห็นชอบ

ฉบับ - - - - - - - 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 31

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

-                    

ยุคล ก ำเหนิดแขก

(นำยยุคล ก ำเหนิดแขก)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 31 ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานรองรับแผนพัฒนากฏหมายภาษีสรรพสามิต

(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร

(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความต่อเน่ือง และสามารถเข้าสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิผล

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

    คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิต 

3. เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิต

   เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ : นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร  ต าแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ : 55912

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง และสามารถเข้าสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 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.

1. ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังกรรมการหรือคณะ ท างานการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 20)

Process : ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนินการ

ร้อยละ 20 20

2. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 คร้ัง (ร้อยละ 20) 10 10 20

3. จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพและ

ติดตามผลความส าเร็จของการด าเนินงาน จ านวน 3 คร้ัง (ร้อยละ 30)

10 10 10 30

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือสมัครของรับรางวัลคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐรายหมวด  (ร้อยละ 15)

15 15

5. สรุปรายงานผลการด าเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 15) 15 15

Output :

จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรมหรือประชุม คร้ัง 1 1 1 3

Outcome :

รายงานผลการด าเนินงานสมัคร

ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐรายหมวด

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

จ านวน บาท

หมายเหตุ: 1. กรอบระยะเวลาและก าหนดการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดก าหนดโดย ส านักงาน ก.พ.ร. (รวมถึงการประกาศรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการรายหมวด) (กิจกรรมหลักท่ี 4)

3,673,600              

รวมท้ังส้ิน 3,673,600            

(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ยุคล ก าเหนิดแขก

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2560

โครงการท่ี 32 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ

(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร

หนา้ 32



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรบูรณาการ

2. เร่งรัด ติดตามการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

3. ส่งเสริมการด าเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. สอดคล้องกับการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการฯ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55915

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการในระดับสากล

กิจกรรม 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 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ Process : 5

ท างานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรบูรณาการ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 1

ระดับ 2 จัดท าคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 2

ระดับ 3 จัดท าระบบติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กร 3

แบบบูรณาการ

ระดับ 4 เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินการ 4

ระดับ 5 จัดท ารายงานสรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานและ 5

ประเมินผลเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

Output :

รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรมฯ

 เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

Outcome :

หน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กร หน่วยงาน 1 1

แบบบูรณาการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 33 ปรับปรุงกระบวนการท างานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

-

-

-

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร

(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

ยุคล ก ำเหนิดแขก

(นำยยุคล ก ำเหนิดแขก)

หนา้ 33



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง                 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. สร้างความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่หน่วยรับตรวจ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้

2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี ระเบียบการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

และด้านการบริหาร

3. ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้หน่วยรับตรวจน าข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้น าไปปรับปรุง/แก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอิสรีย์  บุ่งอุทุม  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทรศัพท์  51116

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถน าข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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

 13)

Process :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 2 1 1 2 2 1 2 2 100

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30) ร้อยละ 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 2

3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25) ร้อยละ 2 3 2 1 2 6 1 5 2 1

4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 2 1 2 3 1 1

5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (ร้อยละ 12) ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ประจ าปี 

พ.ศ.2560 (ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

Output :

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับ 2 3 2 1 3 5 1 6 2 2 27
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีผู้บริหารเห็นชอบ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Outcome : 

ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ ร้อยละ 80 80 80 80 80 80

ร้อยละของผลส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 85 85 85
ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ หมายถึง การวัดผลจากหน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 34 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล

อิสรีย์  บุ่งอุทุม

(นางสาวอิสรีย์  บุ่งอุทุม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

พัชรี  เพ็ชรสันทัด

471,700.00                

 -

471,700.00               

(นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หนา้ 34



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง                 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. สร้างความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์ 1. ให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก

2. เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานตรวสอบภายในเป็นเชิงรุกมากข้ึน

3. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอิสรีย์  บุ่งอุทุม  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทรศัพท์  51116

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกรมสรรพสามิต

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงหน่วยรับตรวจมากย่ิงข้ึน 

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. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ (ร้อยละ 50) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 10 10 10 10 100

2. เป็นวิทยากรให้กับบุคคลในหน่วยงาน (ร้อยละ 40) ร้อยละ 10 20 10

3. สรุปผลการให้ค าปรึกษาแนะน าและเสริมสร้างความรู้ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :  

รายงานผลการให้ค าปรึกษาเสนอกรมฯเห็นชอบ ฉบับ 1 1

จ านวนส่ือท่ีผลิต เร่ือง 1 1 1 1 1 5

จ านวนคร้ังท่ีบรรยายให้ความรู้ คร้ัง 1 1 1 3

Outcome : 

ร้อยละความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 35

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 35 จัดท าส่ือให้ค าปรึกษาแนะน าและเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก

อิสรีย์  บุ่งอุทุม

(นางสาวอิสรีย์  บุ่งอุทุม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

พัชรี  เพ็ชรสันทัด

(นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)

-                           

-                           

-                           

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ถูกต้อง และเป็นแนวทาง

    เดียวกันทุกศูนย์ต้นทุนท่ัวประเทศ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3. เพ่ือให้งบการเงินของกรมมียอดรายได้ท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางวิภาวดี  สาริการินทร์  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   โทรศัพท์ 51732

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การรับและน าเงินส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS ด้วยวิธี Interface ถูกต้อง ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

และปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันท่ัวประเทศ

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. ติดตามผลการน าส่งข้อมูลรายได้ระบบ GFMIS Process :

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ปรับปรุงการรับและน าส่งข้อมูลให้ถูกต้อง ด าเนินการ

3. สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลการรับและน าส่ง

เงินรายได้ในระบบ GFMIS

4. รายงานข้อมูลรายได้เสนอกรมสรรพสามิต Output :

รายงานข้อมูลรายได้ภาพรวม ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :

ร้อยละความถูกต้องของการรับและ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

น าส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน -        บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน -        บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน -        บาท
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และรายได้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 36 ติดตามการรับและน าส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นิชานันท์  อัครนววิสิฐ

(นางนิชานันท์  อัครนววิสิฐ)

ผู้อ านวยการส่วนบริหารรายได้และ

วิวัฒน์  เขาสกุล

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(นายวิวัฒน์  เขาสกุล)

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลัง



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้สามารถแสดงยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของบัญชีได้ถูกต้อง ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการเงินท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวกนกรัตน์  จิตรภักดี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   โทรศัพท์ 58103

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดท าบัญชีการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต มีความถูกต้อง ครบถ้วน ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

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. ติดตามรายงานการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS Process :

และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการ

เพ่ือปรับปรุงการบันทึกบัญชีการเงิน Output :

3. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน ในสังกัด

กรมสรรพสามิต

รายงานผลการปฏิบัติงานด้าน

บัญชีเสนอกรมฯเห็นชอบ

ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน Outcome :

ในสังกัดกรมสรรพสามิต ร้อยละความถูกต้อง ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

และความรับผิดชอบด้านบัญชี

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน -        บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน -        บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน -        บาท
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วิวัฒน์  เขาสกุล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 37 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต

และรายได้

กนกภรณ์  อินไชย

(นางกนกภรณ์  อินไชย)

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ

(นายวิวัฒน์  เขาสกุล)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลัง



โครงการท่ี 38

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกรวดเร็ว และง่ายในการเข้าท าธุรกรรมได้ท้ังผ่านกรมสรรพสามิต และหน้าระบบ Single Sign On กระทรวงการคลัง

2. เพ่ือสร้างข้อมูลผู้ประกอบการในการเช่ือมต่อกับระบบงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิตโดยให้บริการข้อมูลเช่ือมต่อกับ ๓ กรมภาษีในการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ 

กับกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54202

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ระบบสารสนเทศ ท่ีรองรับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ๓ กรมภาษีกระทรวงการคลัง

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. เสนอร่างขอบเขตงาน (TOR) Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15
100

2. ด าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 15

3. ส่งแผนการด าเนินงาน ร้อยละ 20

4. ก าหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์         ร้อยละ 25

5. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ร้อยละ 25

Output :

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1

2. รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง ฉบับ 1 1

3. เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

4. เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของระบบงาน
ฉบับ 1

1

5. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

Outcome: ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละ

10 40 50 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 38

(นางอุษามาศ ร่วมใจ)  

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ

20,000,000.00                

20,000,000.00                

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. ระบบสารสนเทศ ท่ีเข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของท้ัง ๓ กรมภาษีกระทรวงการคลัง

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี

กฤษณี ช่อสะอึก

(นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

อุษามาศ ร่วมใจ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ผู้น าเข้า และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสามารถย่ืนแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

2. เพ่ือพัฒนาระบบงานและมีระบบฐานข้อมูลรองรับในการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตส าหรับสารละลายไฮโดรคาร์บอน

3.สามารถควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และติดตามการน าสารละลายไฮโดรคาร์บอนไปใช้

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายสมศักด์ิ  หงษ์เกษมศักด์ิ  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 64419

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายจากการย่ืนแบบด้วยกระดาษ โดยการย่ืนแบบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

2. มีรายงานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแสดงผลในรูปแบบท่ีง่าย

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 าร่างขอบเขตงาน (TOR) Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

2. ด าเนินการประชาวิจารณ์แล้วเสร็จ ร้อยละ 10

3. ด าเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ ร้อยละ 10

4  ส่งแผนการด าเนินงาน ร้อยละ 20

5. ก าหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 20

6.เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ร้อยละ 30

(Design Document)

Output :

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1

2.เอกสารการประชาพิจารณ์ ฉบับ 1 1

3. รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง ฉบับ 1 1

4. เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

5. เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของระบบงาน ฉบับ 1 1

6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

Outcome:   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป

ตามเป้าหมาย

ร้อยละ 10 50 40 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 39

16,000,000.00               

16,000,000.00             

อุษามาศ ร่วมใจ

(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สมศักด์ิ  หงษ์เกษมศักด์ิ

(นายสมศักด์ิ  หงษ์เกษมศักด์ิ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 โครงการท่ี 39 การพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดหาและติดต้ังเครือข่ายและระบบความปลอดภัยเครือข่ายส าหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ส ารอง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

2. เพ่ือรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศของ กรมสรรพสามิต ได้อย่างต่อเน่ืองโดยมีระยะเวลา

หยุดให้บริการน้อยท่ีสุด ระยะเวลาด าเนินการ

3. ระบบเครือข่ายมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง และสามารถขยายตัวได้ในอนาคต

ผู้จัดท า แผนงาน / โครงการ นายสุรศักด์ิ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเคร่ืองช านาญงาน โทร.  63512

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       1. ระบบเครือข่ายศูนย์ส ารองข้อมูลมีความทันสมัย และสามารถรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลมายัง

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้อย่างรวดเร็ว

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการระบบเครือข่ายร่วมกันระหว่างศูนย์หลักและศูนย์ส ารอง

3. สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง แม้เกิดเหตุขัดข้องท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

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 ขอบเขตงาน Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15 100

2. ประชาพิจารณ์ ร้อยละ 15

3. ประกวดราคาและลงนามในสัญญา ร้อยละ 20

4. วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบติดต้ังระบบฯ ร้อยละ 20

5. จัดส่งอุปกรณ์ และอบรมความรู้ด้านระบบเครือข่ายและระบบ

รักษาความปลอดภัย

ร้อยละ 30

Output :

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1

2.เอกสารการประชาพิจารณ์ ฉบับ 1 1

3. เอกสารประกวดราคาและลงนามในสัญญา ฉบับ 1 1

4. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

5. เอกสารจัดส่งเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ฉบับ 1 1

Outcome :  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 30 70 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 40

55,000,000

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

55,000,000

 

ไตรมาสท่ี 4

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 40 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายส่ือสารและระบบความปลอดภัยเครือข่ายส าหรับอาคารศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System)

พินิจ   วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์

(พินิจ   วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

อุษามาศ ร่วมใจ

ผู้รับผิดชอบหลัก

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทดแทนเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์เดิมท่ีไม่คุ้มค่าแก่การบ ารุงรักษา (มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี)

2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ิมเติมในการขยายบริการระบบงานต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

3. เพ่ือให้การมีการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและเจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดท า แผนงาน / โครงการ นายสุรศักด์ิ วงษ์สุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเคร่ืองช านาญงาน โทร.  63512

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       1. กรมสรรพสามิตสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ อย่างต่อเน่ือง

2. ลดความเส่ียงและความเสียหายท่ีเกิดจากอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถให้บริการได้

3. เจ้าหน้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 ขอบเขตงาน Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 15 100

2. ประชาพิจารณ์ ร้อยละ 15

3. ประมูลโดยวิธี e-Bidding พร้อมลงนามในสัญญา ร้อยละ 20

4. ส่งมอบเคร่ืองไปยังพ้ืนท่ีตามงวดงานท่ี 1 (500 เคร่ือง) ร้อยละ 25

5. ส่งมอบเคร่ืองไปยังพ้ืนท่ีตามงวดงานท่ี 2  (500 เคร่ือง) ร้อยละ 25

Output : 

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1

2.เอกสารการประชาพิจารณ์ ฉบับ 1 1

3. เอกสาร e-Bidding และลงนามในสัญญา ฉบับ 1 1

4. รายงานผลการส่งมอบเคร่ืองไปยังพ้ืนท่ีตาม
งวดงานท่ี 1

ฉบับ 1 1

5. รายงานผลการส่งมอบเคร่ืองไปยังพ้ืนท่ีตาม
งวดงานท่ี 2

ฉบับ 1 1

6. เอกสารการประเมินผลและตรวจรับ

Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 50 50 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณปี 2560 จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 41

อุษามาศ ร่วมใจ

(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 41 จัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมและเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

(พินิจ   วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์)การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

พินิจ   วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์

 

40,800,000

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

40,800,000



โครงการท่ี 42

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -

วัตถุประสงค์ จัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ท่ีเป็น mobile device, Notebook โดยการก าหนดนโยบาย ผู้อนุมัติ

และสามารถน าเอานโยบายมาใช้กับระบบสารสนเทศได้

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายทวีศักด์ิ  ไชยวังราช  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 64216

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาด าเนินการ

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 าร่างขอบเขตงาน (TOR) Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาพิจารณ์ ร้อยละ 20

3. ด าเนินการประกวดราคา ร้อยละ 10

4. ส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินโครงการ ร้อยละ 50

Output :

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1

2.เอกสารการประชาพิจารณ์ ฉบับ 1 1

3. เอกสารการประกวดราคา ฉบับ 1 1

4. เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

Outcome:

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป

ตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 42

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

25,000,000.00           

25,000,000.00         

อุษามาศ ร่วมใจ

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT

กรมสรรพสามิตสามารถบริหารจัดการการทรัพยากร ICT Mobile Device, Notebook อุปกรณ์ท่ีต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย

ไตรมาสท่ี 4

(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

ทวีศักด์ิ  ไชยวังราช

(นายทวีศักด์ิ  ไชยวังราช)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 3



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายไพโรจน์ สว่างภพ  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 64305

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ระยเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 

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 าร่างขอบเขตงาน (TOR) Process : ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ 10 100

2. ด าเนินการประชาวิจารณ์แล้วเสร็จ การด าเนินงาน 10

3. ด าเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ 10

4. ส่งแผนการด าเนินโครงการ project plan (งวดท่ีงาน 1) 20

5. ส่งมอบและติดต้ังระบบส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 พ้ืนท่ีและเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 

Content) เพ่ือประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง  (งวดงานท่ี 2)

25

6. ส่งมอบและติดต้ังระบบส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 พ้ืนท่ีและเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 

Content) เพ่ือประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 เร่ือง (งวดงานท่ี 3) (งวดงานท่ี 3)

25

Output :

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1

2.เอกสารการประชาพิจารณ์ ฉบับ 1 1

3. รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง ฉบับ 1 1

4. เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

5. เอกสารการส่งมอบและติดต้ังงวดงานท่ี 2 ฉบับ 1 1

5. เอกสารการส่งมอบและติดต้ังงวดงานท่ี 3 ฉบับ 1 1

Outcome :

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 20 40 40 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 43

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไตรมาสท่ี 4

โครงการท่ี 43 ติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะท่ี 2

ไพโรจน์ สว่างภพ

(นายไพโรจน์ สว่างภพ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

อุษามาศ ร่วมใจ

ไตรมาสท่ี 3

ผู้รับผิดชอบหลัก

5,850,000

5,850,000

การประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีส่ือ ท่ีทันสมัย รวดเร็วและสร้างมาตรฐานในการให้บริการ (นางอุษามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

การให้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ท่ีมีประโยชน์โดยท่ีเน้ือหาของข้อมูลน้ัน ถูกต้อง  ชัดเจน  และทันต่อเหตุการณ์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล ผู้อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์ เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายกิตติภพ  ส าราญ  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ โทร.54352

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 3 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ น าข้อมูลท่ีได้จากการจัดท าไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

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.ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ท่ี Output : ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ 50 100

เหมาะสม การด าเนินงาน

2.จัดเตรียมเคร่ืองมือและ ร้อยละ 50

จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง เช่น

คอลัมน์สารเคมี,สารมาตรฐาน เป็นต้น

Outcome : 

รายงานผลการศึกษาวิธีวิเคราะห์น้ าตาล ฉบับ 1 1

เสนอกรมฯ เห็นชอบ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 44

500,000

รวมท้ังส้ิน

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 3

วัลลีย์  อินทรจักร

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์

สินค้าและของกลาง

500,000.00                         

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560        

โครงการท่ี 44  จัดท าฐานข้อมูลปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองด่ืมและสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

หน่วยนับ

(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

รุ่งรัศมี  ปานปัญญาเลิศ

(นางสาวรุ่งรัศมี  ปานปัญญาเลิศ)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อนุมัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม วิเคราะห์สินค้าและของกลาง

วัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการการจัดเก็บภาษีระหว่างกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กับหน่วยงานผู้ขอรับบริการทดสอบ

โดยการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รองรับจ านวนผู้ใช้งานระบบให้เพ่ิมข้ึน

ส าหรับการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527                                                   ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายกิตติภพ  ส าราญ ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ     โทรศัพท์ 54342

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก           ส่วนวิเคราะห์ 2  กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ขอรับบริการทดสอบสามารถเข้าใช้งานระบบได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน  โดยได้เพ่ิมจ านวนผู้ใช้งานระบบให้มากข้ึนรองรับการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างม่ังค่ังและย่ังยืน

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

ติดต้ังเพ่ิมจ านวนผู้ใช้งาน (Concurrent

 User License)

Output: จ านวนผู้ใช้งานระบบท่ี

เพ่ิมข้ึน

ชุด 43 43

อบรมการใช้งานระบบให้กับหน่วยงาน

ผู้ใช้ระบบ (ผู้ขอรับบริการทดสอบ)

Output: จ านวนหน่วยงานผู้ขอรับ

บริการสามารถใช้งานระบบ

หน่วยงาน 2 2

ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ขอรับ

บริการท่ีใช้งานระบบ LIMS

Outcome: ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 45

8,000,000.00

8,000,000.00

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

โครงการท่ี 45 จัดซ้ือพร้อมติดต้ังจ านวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพ่ิมเติมระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 (Laboratory Information Management System: LIMS)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

ว่าท่ี  รต. นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล

   (นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล)

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

วัลลีย์  อินทรจักร

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์

สินค้าและของกลาง



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์

                                                           

+ นายจตุพร คฤหบดี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารงานฝึกอบรม ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

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. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร Process : ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ร้อยละ 10 100

2. ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จ่าย ร้อยละ 10

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการต่อผู้บริหาร ร้อยละ 15 15

4. ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Output : จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการ

ฝึกอบรม

คน 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
1,500             

Outcome :

ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

รวมท้ังส้ิน บาท

หน้า 46

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 46 พัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก                     จตุพร คฤหบดี

 -

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าท่ีตลอดจนทัศนคติท่ีดี สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิค

และวิธีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
ผู้อนุมัติ สิริพร ธนนันทนสกุล

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (นายจตุพร คฤหบดี)

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานท้ังในและ

53351-2

บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานรองรับภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ตามท่ีได้ก าหนดไว้

นอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ    ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

        (นางสิริพร ธนนันทนสกุล)          

จ านวน  -

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมินร้อยละ 80

จ านวน  -

จ านวน  -



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3

กลยุทธ์ท่ี  3.2.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร

ผู้จัดท าแผนงานโครงการ นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ เบอร์โทรศัพท์  53331

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

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.

โครงการการจัดการองค์ความรู้ของ Process :  ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 35 35 30 100

กรมสรรพสามิต : สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ของการด าเนินงาน

บทบาท/ภารกิจของกรมฯ และการประเมิน Output : จ านวนคร้ังในการจัดการ คร้ัง 1 1 1 3

สมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน องค์ความรู้

3 องค์ความรู้

1. องค์ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต Outcome : 

2. ความรู้การพัฒนาคุณภาพ/

การบริหารงานในองค์กร

จ านวนองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิตท่ีได้รับ

การเผยแพร่

องค์ความรู้
3 3

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 70

การประเมินร้อยละ 70

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 47

ไตรมาสท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 47 จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์

(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ปัญจนี ทิพโกมุท

 -

2,000,000               

2,000,000               

3. องค์ความรู้รองรับนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0

สิริพร ธนนันทนสกุล

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง                 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. สร้างความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมทักษะของบุคลากรในองค์กร

2. เพ่ือให้ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอิสรีย์  บุ่งอุทุม  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทรศัพท์  51116 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกรมสรรพสามิต

2. สามารถเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

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. แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลกลุ่มตรวจสอบภายใน 

(IDP)

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฉบับ 1 1

2. พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ จ านวนคร้ังในการจัดการความรู้ คร้ัง 1 1 2

3. การจัดการความรู้ จ านวนนวัตกรรม เร่ือง 1 1

4. ปรับปรุงกระบวนการท างาน (นวัตกรรม) รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ฉบับ 1 1

5. สรุปผลการพัฒนาบุคลากร

Output : 

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯเห็นชอบ ฉบับ 1 1

Outcome : 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน -         บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน -         บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน -        บาท

หน้า 48

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 48 เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน

อิสรีย์  บุ่งอุทุม

(นางสาวอิสรีย์  บุ่งอุทุม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

พัชรี  เพ็ชรสันทัด

(นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือติดตามการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

2. เพ่ือจัดท ารายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ส าหรับประกอบการจัดท า

แผนแม่บทในระยะต่อไป

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปาณิสรา เกษรบัว  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53254 , 53257

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล      ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ติดตามการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนแม่บทให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆเพ่ือการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

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 างานบริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15) Process : ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ร้อยละ 15 100

2. จัดประชุมมอบหมายหน้าท่ีงานให้กับส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดท าโครงการและ

ด าเนินการตามแผนแม่บท (ร้อยละ 5)

ร้อยละ 5

3. ติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บท ฉบับท่ี 1 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 6 6 8

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทรายปี (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

5. ประเมินผลการด าเนินโครงการตามแผนแม่บทประจ าปีและจัดเตรียมแผนการ

ด าเนินงานส าหรับปีงบประมาณถัดไป (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

6. ทบทวนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บทเพ่ือปรับปรุงแผนให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :

รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผน

แม่บทเสนอกรมฯเห็นชอบ

ฉบับ

Outcome :

แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ

บริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี เสนอ

กรมฯ เห็นชอบ

ฉบับ

 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

รวมท้ังส้ิน บาท

หน้า 49

สิริพร ธนนันทนสกุล

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     โครงการท่ี 49 บริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปาณิสรา เกษรบัว

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

( นางสาวปาณิสรา เกษรบัว)

 

 ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

1 1

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

จ านวน  -

จ านวน  -

จ านวน  -

      (นางสิริพร ธนนันทนสกุล)        



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2 .1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร สู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการจัดท ารายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง

การเก็บรักษาของกลาง การด าเนินการเก่ียวกับการพิสูจน์และจัดการของกลาง

ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวแสงทิพย์ ปานตระกูล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทร 51517 ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง ส านักกฎหมาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

และพ้ืนท่ีสาขา สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต

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.ออกให้ความรู้ ค าแนะน า Output

ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวนคร้ังท่ีออกให้ความรู้

2.ประเมินผลการทดสอบ กับเจ้าหน้าท่ี  

Outcome

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์

การประเมินร้อยละ 60

o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 50

60

1 1

60

1 5

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

60 60ร้อยละ 60 60

คร้ัง 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 50 เพ่ิมศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

วิสุทธ์ิ  ธนกุลสมบัติ

(นายวิสุทธ์ิ  ธนกุลสมบัติ)

ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง

สุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์

(นายสุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2 .1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร สู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการจัดท าส านวนคดี การเปรียบเทียบคดี

การด าเนินการเก่ียวกับคดีถูกต้องตรงตามระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายประพฤกษ์ ชมภู่  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนคดี  ส านักกฎหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       เจ้าหน้าท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขา สามารถจัดท าส านวนคดี เปรียบเทียบคดี และด าเนินการอ่ืนๆ 

เก่ียวกับการด าเนินคดีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

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. ออกให้ความรู้ ค าแนะน า Output :

ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวนคร้ังท่ีออกให้ความรู้กับ

เจ้าหน้าท่ี

คร้ัง
1 1 1 1 5

2. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ Outcome :

ความรู้ ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 60 60 60 60

การประเมิน ร้อยละ 60

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน       บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 51

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 โครงการท่ี 51 ให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินคดี

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

รวมท้ังส้ิน
ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

เดชา    บุญอินทร์

(นายเดชา    บุญอินทร์)

 ผู้อ านวยการส่วนคดี

(นายสุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์)

สุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร สู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

อันเก่ียวกับโครงการรถยนต์คันแรกการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก และการด าเนินคดี

เพ่ือติดตามเงินคืนในช้ันศาล

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการออกค าส่ัง การปฏิบัติงานและการติดตามเงินคืน ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

กรณีโครงการรถยนต์คันแรก ท่ีบุคลากรจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานท้ังกฎหมาย ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวสุนิสา  เพลินส าราญ ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52354

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนอุทธรณ์     ส านักกฎหมาย

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       1. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีเก่ียวข้องกับโครงการรถยนต์คันแรก

   การติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก และการด าเนินคดีในช้ันศาล

2. ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักกฎหมาย ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย รวมท้ังสอดคล้องกับนโยบายของกรมสรรพสามิต

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. รวบรวมประเด็นปัญหาเก่ียวกับการท าค าส่ังปกครอง

และข้อกฎหมายในการติดตามเงินคืนกรณีรถยนต์คัน

แรกก าหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการด าเนินการ

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ . 10 10 10 100

2. จัดการสัมมนาตามโครงการ ร้อยละ 20 20

3. สรุปผลการจัดการด าเนินการเสนอกรม ร้อยละ 15 15

Output :  รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

Outcome:

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 52

สุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 โครงการท่ี 52 สัมมนาหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก

นิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต

(นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต)

ผู้อ านวยการส่วนอุทธรณ์

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

4,000,000.00        

4,000,000.00        

-                      

(นายสุพจน์  ศักด์ิพิบูลย์จิตต์)

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม

วัตถุประสงค์ 1.ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากร

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายจตุพร คฤหบดี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารงานฝึกอบรม ระยะเวลาด าเนินการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

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.เขียนโครงการและข้ออนุมัติโครงการ Process : ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 20 100

2.ขออนุมัติใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

3.การด าเนินการประสานงานเก่ียวกับโครงการ

ฝึกอบรม และรับสมัคร

ร้อยละ 20

4.ขออนุมัติจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 15

5.ด าเนินการฝึกอบรม ร้อยละ 10 10

6. รายงานผลการประเมินโครงการ ร้อยละ 5 5

Output :

ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผลร้อยละ 80

ร้อยละ

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม

ร้อยละ
80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 53

90

ไตรมาสท่ี 3

 -

1,600,000           

2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1,600,000           

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้จากการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน  2560

90

53351-2

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อนุมัติ          สิริพร ธนนันทนสกุล

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 53 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก             จตุพร คฤหบดี

(นายจตุพร คฤหบดี)

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

2.เพ่ือปลูกฝ่ังจิตส านึก การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายเอกรินทร์ เกิดทอง  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวินัยและจริยธรรม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.ลดการทุจริตคอรับช่ันและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน

2.ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการขององค์กรได้อย่างเป็นธรรม

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 :

Output :

รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอ

กรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

Outcome :

ร้อยละของเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับการ

ตอบสนอง

ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

รวมท้ังส้ิน  - บาท

หน้า 54

การด าเนินโครงการศูนย์บริการประชาชน 

(ศูนย์ร้องเรียน)

53262 ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล นิติกรช านาญการพิเศษ

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

3035

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 54  กรมสรรพสามิตใสสะอาด  (ศูนย์ร้องเรียน)

ผู้รับผิดชอบหลัก                เอกรินทร์ เกิดทอง

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง (    นายเอกรินทร์ เกิดทอง  )

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 100ร้อยละ 35

จ านวน

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้อนุมัติ

จ านวน

จ านวน

ไตรมาสท่ี 4

             สิริพร ธนนันทนสกุล



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 : การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 : การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 : บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 : พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมดัชนีความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตให้อยู่ในระดับดีมาก

2. ยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตอยู่ในระดับสากล ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวภิญญดา รุ่งชวนนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 55914

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสของกรมสรรพสามิต

2. กรมสรรพสามิตมีดัชนีด้านความโปร่งใสอยู่ใน 50 อันดับแรกของหน่วยงานภาครัฐ

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. ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยจัดท าเป็นประกาศ

กรมสรรพสามิต เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต

Process :  ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน

ระดับ 1 5

2. ก าหนดให้ผู้น าในทุกหน่วยงานของกรมถ่ายทอดประกาศกรมสรรพสามิตในเร่ือง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานไปยังระดับปฏิบัติ

ระดับ 2

3. ก าหนดรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย จัดประชุมช้ีแจงแนว

การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ 3

4. ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ืออุทธรณ์เพ่ิมเติมให้โครงการประเมินเร่ืองคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ 4

5. สรุปผลการด าเนินการและประเมินผลเนอผู้บริหาร ระดับ 5

Output :

ร้อยละของการรับรู้นโยบายด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

กรมสรรพสามิต

ร้อยละ - - - - - - - 80 80

Outcome

ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ใน

ระดับดีมาก

ร้อยละ - - - - - - - 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 55

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

-                    

ยุคล ก ำเหนิดแขก

(นำยยุคล ก ำเหนิดแขก)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 55 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล

(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร

(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาโครงสร้างองค์กร กระบวนการด าเนินงานและความเหมาะสมของต าแหน่งงานในแต่ละหน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

3. เพ่ือให้สามารถก าหนดต าแหน่งในแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและประเภทของงาน มีความคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีเสียไป

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายปัญจพล  สัตยานุรักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 51919

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รายงานสรุปผลการศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต

กิจกรรม 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 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาและจัดท าโครงสร้าง Process :  ระดับความส าเร็จของ ระดับ 1 5

องค์กรกรมสรรพสามิต การด าเนินงาน

ระดับ 2 ศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ ระดับ 2

โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่งงาน กฎ 

ระเบียบ  ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้ันตอนในการปฏิบัติ

งานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะห์

การปรับโครงสร้างองค์กร

ระดับ 3 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวม และเปียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน ระดับ 3

ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีภารกิจงานท่ีคล้ายคลึงกัน

ระดับ 4 จัดท าร่างกรอบการบริหารงานใหม่ของกรมสรรพสามิต ระดับ 4

เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ระดับ 5 สรุปผลโครงการและส่งรายงานผลการศึกษาการปรับ ระดับ 5

โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ

Output :

รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯ ฉบับ 1 1

เห็นชอบ

Outcome :

โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1

รูปแบบใหม่

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 56

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 56 ศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร

(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

ยุคล ก ำเหนิดแขก

(นำยยุคล ก ำเหนิดแขก)

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

-

-

-



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ นพดล ศิริวัฒนากร

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง (นายนพดล ศิริวัฒนากร)

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดความสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิตมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ วิวัฒน์  เขาสกุล

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับแสตมป์สรรพสามิตท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นมาตรฐานเดียวกัน (นายวิวัฒน์  เขาสกุล)

3. เพ่ือให้การรับและจ่ายแสตมป์สรรพสามิตเกิดประสิทธิผล ลดการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสุวรรณา อนิวรรตนกูล ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   โทรศัพท์ 51767

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิตให้มีมาตรฐาน ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. ลดการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับแสตมป์สรรพสามิต

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. รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค Process : ระดับ 1 5

2. แต่งต้ังคณะท างานแก้ไขกฎหมาย ระดับความส าเร็จของ 2

3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ การด าเนินงาน 3 3 3 3 3 3 3 3

4. สรุปร่างกฎหมายเก่ียวกับแสตมป์สรรพสามิต 4

    เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้บริหารของกรม

5. ส่งร่างกฎหมายให้ส านักกฎหมายเพ่ือด าเนินการ 5

Output :

ร่างกฎหมายเก่ียวกับแสตมป์ ฉบับ 1 1

Outcome :

รายงานสรุปประเด็นปัญหาและ

อุปสรรคเสนอกรมฯ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน -        บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน -        บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน -        บาท

หน้า 57

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 57 ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการรับและจ่ายแสตมป์สรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 4 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 9 การส่งเสริมความโปร่งใสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร สู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ส านักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย  สวยงาม อ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองค่าเช่าท่ีพักและสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน โทรศัพท์ 55858 ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. มีสถานท างานท่ีทันสมัย 4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าท่ีพักของข้าราชการ

2. เพ่ิมความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือช าระภาษี 5. บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองท่ีพัก

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 6. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ

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. การจัดท าแบบก่อสร้าง และรายละเอียด Output :

การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม จ านวนโครงการท่ีจัดท ารูปแบบและ โครงการ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

  2. การส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือการ รายละเอียดแล้วเสร็จ

จัดท าแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง จ านวนโครงการท่ีท าการส ารวจ โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

  3. การตรวจงานก่อสร้าง สถานท่ีก่อสร้าง

Outcome :

ร้อยละของข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 58

โครงการตามยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 58 ก่อสร้างส านักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ

(นายประพนธ์  ใหญ่สูงเนิน)

ประพนธ์  ใหญ่สูงเนิน

สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล

(นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล)

ตัวช้ีวัด 

2,530,400.00     

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

2,530,400.00     

กิจกรรมหลัก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ 

 
กลยุทธ์ที่ 4.1.1   ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรมเพ่ือไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 ขับเคล่ือนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือปฏิรูประบบภาษีของกรมสรรพสามิต

2.เพ่ือพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางนันทวดี  วีระวัฒนาเดช ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทร.58530

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1 ระยะเวลาด าเนินการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถมีข้อมูส าหรับการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตเพ่ือปฏิรูประบบภาษีท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

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 25 25 25 25 100

Output:

รายงานผลการศึกษาและพัฒนาฯ ฉบับ 1 1

Outcome 

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯเห็นชอบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 59

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

3.น าเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตเพ่ือ

ปฏิรูประบบภาษีให้ผู้บริหารกรมสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

1.ศึกษาข้อมูลในการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตเบ้ืองต้น

และด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบ

แสตมป์สรรพสามิต

2.ผลการด าเนินงานของท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบ

แสตมป์สรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางการคลังอย่างย่ังยืน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 59  ปฏิรูประบบภาษี

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์

(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ศศิโสภา เกียรติวัฒน์



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรมเพ่ือไปสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 พัฒนากลไกเพ่ือการขับเคล่ือนนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนา ปรับปรุง น าเสนอรูปแบบการให้บริการ

ผู้จัดท าแผนงานโครงการ นายคติ  อาภากุลอนุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์  53332

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นวัตกรรมใหม่ด้านบริการ ระยะเวลาด าเนินการ

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.

10

10

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มี 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

การส่งผลงานเข้าประกวดอย่างท่ัวถึง (ร้อยละ 20)

4. เร่ิมส่งผลงานเข้าประกวด/ด าเนินการพิจารณา 15

คัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)

5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดทุกประเภท 15 15

 และประกาศผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก(ร้อยละ 30)

6. จัดให้มีการน าเสนอผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 10) ร้อยละ 15

Output : จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าประกวด เร่ือง 6 6

Outcome : จ านวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานท่ีได้รับ

รางวัล

ราย 6 6

Outcome: ร้อยละนวัตกรรมท่ีได้รับรางวัลมีการ

เผยแพร่องค์ความรู้

ร้อยละ 100 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

หน้า 60

-                               

1. ประชุมคณะท างานด าเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลง

กรมสรรพสามิตเพ่ือก าหนดกรอบการประกวดและเง่ือนไขการประกวด (ร้อยละ

 10)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

4,500,000                      

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  โครงการท่ี 60  Excise Innovation Awards คร้ังท่ี 7

(นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท)

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

ปัญจนี  ทิพโกมุท

4,500,000                      

100

2. จัดท าประกาศคณะท างานฯ ก าหนดการส่งผลงานการประกวด และสถานท่ี

น าเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

สิริพร ธนนันทนสกุล

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรมเพ่ือไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ท่ี 4.1 ขับเคล่ือนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลราคาขายปลีกส้าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ เคร่ืองด่ืม แบตเตอร่ี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน ้าหอม 

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายธิติ  ตันสกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54171 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนยุทธศาสตร์ภาษีต่างประเทศ  ส้านักแผนภาษี

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ มีฐานข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสุรา ยาสูบ เคร่ืองด่ืม แบตเตอร่ี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน ้าหอมเบื องต้น 

เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมพร้อมการเปล่ียนฐานในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นราคาขายปลีกแนะน้า

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: 100

1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินการจ้างท่ีปรึกษา ร้อยละความส้าเร็จของ ร้อยละ 5

2. จัดจ้างท่ีปรึกษา การด้าเนินงาน 10

3. จัดท้าแผนการด้าเนินโครงการ 10

4. ลงพื นท่ีส้ารวจราคาขายปลีกของสินค้าสุรา ยาสูบ เคร่ืองด่ืม แบตเตอร่ี 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน ้าหอม

25

5.  ออกแบบและจัดท้าฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน้า ส้าหรับสินค้าสุรา

 ยาสูบ เคร่ืองด่ืม แบตเตอร่ี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน ้าหอม

25

6. รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

จากการเปล่ียนฐานภาษีบนฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขาย

ส่งช่วงสุดท้าย และราคา ซี.ไอ.เอฟ มาเป็นราคาขายปลีกแนะน้า

25

Output:

รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯเห็นชอบ ฉบับ 1 1

Outcome:

ฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน้า ชุด 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ้านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ้านวน บาท

รวมทั งสิ น จ้านวน บาท

หน้า 61

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการท่ี 61 ส ารวจราคาขายปลีกและจัดท าฐานข้อมูลราคาขายปลีกส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเคร่ืองด่ืม

ธิติ  ตันสกุล

(นายธิติ  ตันสกุล)

นักวิชาการภาษีช้านาญการ

10,000,000        

10,000,000        

2. เพ่ือใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จากการเปล่ียนฐานภาษีบนฐาน

ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคาซี.ไอ.เอฟ. มาเป็นราคาขายปลีกแนะน้า

ณัฐกร   อุเทนสุต 

(นายณัฐกร   อุเทนสุต )

ผู้อ้านวยการส้านักแผนภาษี

นักวิชาการภาษีช้านาญการ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

✓



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง  ผู้รับผิดชอบหลัก  ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 8 การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรมเพ่ือไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 ขับเคล่ือนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม (ถ้ามี)                       -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมน ้าอัดลมให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ทดแทนการใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี (ฝาฯ) 

ตัวช้ีวัดหลัก ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน

ผู้จัดท า/ต าแหน่ง/เบอร์โทรศัพท์ นายมงคล  สุดโต ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการ    โทรศัพท์  52137

นายทศพร  นิลสิน ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ    โทรศัพท์  52137

ผู้รับผิดชอบหลัก ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 / กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ระยะเวลาด าเนินการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. จัดเก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

2. ลดต้นทุน และขั นตอนการด้าเนินงานทั งต่อภาคเอกชน และภาครัฐ

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. จัดท้าร่างรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของ

โครงการ (ร้อยละ 25)

 Process : ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
ร้อยละ 25 100

2. จัดซื อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25

3. ด้าเนินการติดตั งเคร่ืองมืออุปกรณ์มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์

ส่ือสารทางไกล จ้านวน 6 โรงงาน 14 สายการผลิต ได้แล้วเสร็จ 

(ร้อยละ 50)
ร้อยละ 50

Output :

จ้านวนโรงงานท่ีติดตั งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ ได้

แล้วเสร็จ

โรงงาน 6 6

Outcome :

จ้านวนโรงงานท่ีติดตั งอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ

และผ่านการทดสอบระบบแล้วเสร็จ

โรงงาน 6 6

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม

เป้าหมาย

ร้อยละ 15 15 25 30 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน R เงินงบประมาณ  จ้านวน  บาท 

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  จ้านวน  บาท 

รวมทั งสิ น  จ้านวน  บาท 

หน้า 62

-

32,150,000.00

พิน  แสงจันทร์

(นายพิน  แสงจันทร์)

ศศิโสภา  เกียรติวัฒน์

(นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน์)

ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ

32,150,000.00

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการท่ี 62 ติดต้ังมาตรวัดและคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเคร่ืองด่ืม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560


