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โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กรมสรรพสามิตได้อนุมัติให้จัดท าโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ภายใต้

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0  
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 ส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทยาเส้น เนื่องจากการจัดเก็บภาษียาสูบ
ประเภทยาเส้นยังคงมีประเด็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่อันเนื่องมาจากการออกประกาศ 
กรมสรรพสามิตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพราะปลูกต้นยาสูบ รวมทั้ ง
ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 3) ที่ส่งผลให้มี ขั้นตอน 
การด าเนินการเพิ่มขึ้นจากเดิม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีภาระเพิ่มขึ้น รวมถึงประเด็นที่กรมสรรพสามิตส่งเสริมให้มีการปลูกพืช 
ชนิดอื่นทดแทนใบยาสูบ  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้กรมสรรพสามติ

ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่แท้จริง   
2. เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรมสรรพสามิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะน าไปสู่การให้ความรู้

และค าแนะน าท่ีถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. เพื่อให้กรมสรรพสามิตสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ข้อมูลความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกรมสรรพสามิตในโอกาสต่อไป 
 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต 
1. ผู้แทนภาคประชาชน ได้แก่ กลุม่ผู้ได้รับใบอนุญาตเพราะปลูกต้นยาสูบ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตขายยาสูบที่เป็น

ผู้ค้าคนกลาง และผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบประเภทยาเส้นในเขตพื้นที่ 
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  จ านวน 20 คน  

2. ผู้แทนจากภาครัฐ ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีจากกรมสรรพสามติ จ านวน 32 คน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กรมสรรพสามิตรับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกดิกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง และสามารถ

น าข้อมูลที่ไดม้าก าหนดทิศทางการด าเนินงานต่อไป 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และ  

กรมสรรพสามิตสามารถให้ความรู้และค าแนะน าที่ถูกต้องแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ เพื่อการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

3. กรมสรรพสามิตสามารถน าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ไดไ้ปใช้ปรับปรงุและแก้ไขปัญหาให้สอดคลอ้งกบั
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกรมสรรพสามิต ซึ่งน าปู่การให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
ภาษีของกรมสรรพสามิตในโอกาสต่อไป 
 
 



การด าเนินการตามกิจกรรมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
การด าเนินการ (ณ วันที่ 18 เมษายน 2565) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระยะที่ 1 

1 วิเคราะหภ์ารกจิหลัก/ยุทธศาสตรแ์ละก าหนดผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ    

2 แต่งตั้งคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามติ    

3 ประสานงานกับคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิตในการจัดท าโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม    

4 
จัดการประชุมคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

   

ระยะที่ 2 

1 รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชุม    

2 จัดท ารายงานสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอกรมสรรพสามิต เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ    

ระยะที่ 3 

1 การติดตามผลการด าเนินการ    

2 ประเมินความพึงพอใจจากการจดักิจกรรม    

3 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร    

4 เผยแพรผ่ลการด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม    

 



หมายเหตุ   
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตที่ได้

จัดท าแล้ว 
1. ส านักงานเลขานุการกรมได้วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์และก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ 

กรมสรรพสามิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเลขานุการกรมได้หารือและพิจารณาร่วมกับส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 แล้ว เห็นควรเลือกประเด็นในการจัดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การจัดเก็บ
ภาษีสินค้ายาสูบประเภทยาเส้น 

2. กรมสรรพสามิตได้แต่งตั้งคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยผู้แทนจาก 
กรมสรรพสามิต และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งผู้แทนจากภาคประชาชน คือ ผู้เพาะปลูกใบยาสูบ  ผู้ค้าคนกลาง ในพื้นที่
นครพนมและหนองคาย 

3. ส านักงานเลขานุการกรมได้จัดท าโครงการเสนอรองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิตตามหนังสือท่ี กค ๐๖๐๑/152 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์  2565 

4. ขณะนี้มีการประสานงานในเบื้องต้นระหว่างคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ทั้งในส่วน 
ของผู้แทนจากกรมสรรพสามิตและผู้แทนภาคประชาชน โดยได้ขอความร่วมมือไปยังส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ซึ่งเป็น 
เขตพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมตามโครงการฯ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสรรพสามิต 
พื้นที่นครพนมและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายลงพื้นที่เพื่อแจกแบบสอบถามและพูดคุยสอบถามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทยาเส้น 
และจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการจัดการประชุมคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิตต่อไป   

- ทั้งนี้ ส านักงานเลขานุการกรมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส าหรับก าหนดการจัดประชุมฯ ได้เห็นชอบร่วมกับ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ว่าจะจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  โดยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 
 
 
 
 
 
 
 


