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สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1 จัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดเก็บภาษี การตรวจสอบ การปองกันและปราบปราม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
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2. กํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงานและเปาหมายที่กําหนด
3. ใหการสนับสนุนชวยเหลือทางวิชาการ ทางกฎหมาย ทางเทคโนโลยี แกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
4. ใหการสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดเก็บภาษี ดานการตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขา
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุครุภัณฑ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ไดรับมอบหมาย
6. เปนศูนยขอมูล และประมวลผลการจัดเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
สาขา
7. การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดวยระบบการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสุรา ยาสูบ และ ไพ
8. ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

การแบงงานภายใน
สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1- 10 มีการแบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 4 สวน ดังนี้
1. ฝายอํานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
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- งานการเจาหนาที่
2. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝายสารสนเทศและบริการ
- ฝายพัฒนาระบบงาน
3. สวนบริหารการจัดเก็บภาษี
- ฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
- ฝายติดตามและประเมินผล
4. สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม
- ฝายตรวจสอบภาษี
- ฝายปองกันและปราบปราม
5. สวนกฎหมาย

1. ฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกขอมูล และงานสารบรรณทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
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- ดําเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปการเงินฯ พัสดุ แสตมป และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
- จัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งงานติดตาม วิเคราะห ประเมินผล
และรายงานความกาวหนาของงานในความรับผิดชอบ
- ติดตาม ดูแล เรงรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในสวนของงานจัดการสํานักงาน งานบริหารสินทรัพย
และบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห นํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประมวลผล
- ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติงาน/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรม
สรรพสามิต
- เปนศูนยขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ าน
- การจัดเตรียมการประชุม การจดบันทึกการประชุม และการจัดทํารายงานการประชุมที่อยูในความรับผิดชอบ
- ประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไมอยูในหนาที่ของสวนใดโดยเฉพาะ และตามที่ไดรับมอบหมาย

ฝายอํานวยการ มีการแบงงานภายในออกเปน 2 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ปฏิบัติงานธุรการ งานบันทึกขอมูล และงานสารบรรณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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- การจัดทําแผนงาน/โครงการดานงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค ประสานการ
วางแผนงบประมาณรายจายของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กับกรมสรรพสามิตใหเหมาะสมเปนไปตามแผนงานหรือภารกิจที่กําหนด และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต พรอมติดตาม วิเคราะห ประเมินผล และสรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุ
ครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาคกอนนําเสนอรายงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบตามระเบียบ หรือตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต เชน การใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การอนุมัติการ
จายเงินยืมราชการ เงินยืมทดรองราชการ เงินยืมเงินนอกงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งตรวจตัดปการเงินฯ พัสดุครุภัณฑ ตรวจ
แสตมปสรรพสามิตคงเหลือ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
- กํากับ ดูแลการประชุม ประมวลผลการประชุม สรุปมติที่ประชุม และติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่
สรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ
- กํากับ ดูแล เรงรัด ตรวจสอบ วิเคราะหการใชจายเงินทุกประเภทของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ใหเปนไปโดยเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ
- ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ แผนปฏิบัตงิ าน/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค เสนอกรม
สรรพสามิต
- ใหคําแนะนําและปรึกษาเกี่ยวกับขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตาง ๆ และวิธีการปฏิบัติงานทางงบประมาณ บัญชี
การเงิน พัสดุครุภัณฑ แกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
- เปนศูนยขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ควบคุม ดูแลดานสาธารณูปโภค อาคารสํานักงาน และยานพาหนะตางๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน และใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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2. งานการเจาหนาที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ ตามอํานาจหนาที่ที่กรมสรรพสามิตไดมอบหมายในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
ดานการบริหารงานบุคคล
- การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง จาง เลิกจาง พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
- ดําเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น
ตามที่กรมมอบอํานาจ
- การพิจารณาปรับปรุงตัวบุคคลของขาราชการไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่เหมาะสม เสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา
- การพิจาณาอนุมัติ อนุญาตดานการบริหารงานบุคคลกรณีตาง ๆ เชน การใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เดินทางไป
- ปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ และปฏิบัติราชการนอกเวลาทําการปกติ การลางาน การยืมตัวชวยราชการ และการขอรับทุนการศึกษา ฯลฯ
- การเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ขั้นคาจางลูกจางประจําและขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการ
- การแตงตั้งใหขาราชการรักษาราชการแทน /ปฏิบัติราชการแทน
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานสวัสดิการในหนวยงานของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการและการขอรับบําเหน็จลูกจาง
- การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจาง
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับ-คืน เครื่องราชอิสริยาภรณ การขอมีบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของกรมสรรพสามิต
- ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.
2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
- วิเคราะหและจัดทําขอมูล/แผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรมสรรพสามิต
- วางแผน/วิเคราะหหาสิง่ จูงใจดานสวัสดิการตาง ๆ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว
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- วางแผนเพื่อจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
- วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี
มาตรฐาน
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทําแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และดําเนินการฝกอบรมขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางของหนวยงานในความรับผิดชอบ ในหลักสูตรที่พิจารณาถึงความเหมาะสม ความจําเปน และสามารถตอบสนองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
- ดําเนินการพิจารณาบุคคลใหเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม ในหนวยงานพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาคและ
พิจารณาการใหขาราชการเขารับการฝกอบรมซึ่งหนวยงานภายนอกเปนผูดําเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม
2) ใหคําแนะนํา และปรึกษาเกี่ยวกับขอมูล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ รวมทั้ง
ติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค โดย
ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล
การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา
แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน
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ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อ
ใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
- กํากับ ดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําระบบขาวสารสนเทศในการใหบริการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหแกหนวยงานภายใน
ภายนอก และบุคคลทั่วไปผานชองทางตาง ๆ เชน ทาง Website , Intranet การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป แผนพับ
วารสาร เปนตน
- ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานในความรับผิดชอบ
- การพิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ กรมสรรพสามิต
หรือหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา หรือฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตาง ๆ การออกแบบระบบงาน การ
เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงาน และติดตั้งระบบงานที่พัฒนาโดยกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตภาค แกหนวยงานใน
พื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ควบคุม กํากับ ดูแล บํารุงรักษาแฟมขอมูล ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานของหนวยงานภายในความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการแบงงานภายในออกเปน 2 ฝาย ดังนี้

1 ฝายสารสนเทศและบริการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
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- เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค โดย
ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล
การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา
แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน
ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อ
ใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
- รวมศึกษา วิเคราะห และพิจารณาโครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูลของกรมสรรพสามิต และ
หนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค- ศึกษา วิเคราะห รูปแบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตามความตองการของผูใช
- จัดทําแผนงาน/โครงการ หรือวิธีการตาง ๆ สําหรับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบขอมูล/ขาวสาร
สําหรับการปฏิบัติงานและบริการเผยแพร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนงานของกรม ภาค เชน จัดทําศูนยขอมูลแหงการเรียนรู (e-Learning) เกี่ยวกับ
ขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน คูมือการจัดเก็บภาษี การปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย การตรวจสอบภาษี การตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ฯลฯ
- จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกในการใหบริการ การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดเก็บและใหบริการประชาสัมพันธ
ในรูปแบบ Website , Intranet , Power Point วีดิทัศน รายงานประจําป แผนพับ จุลสาร วารสาร บอรดสถิติ ฯลฯ
- รวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมี การใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมสรรพสามิต
เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- รวมศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานในความรับผิดชอบ
- ใหคําแนะนํา และปรึกษา รวมทั้งติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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2. ฝายพัฒนาระบบงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware Software และ Network เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ศึ ก ษา สํ า รวจ วิ เ คราะห ถึ ง ความต อ งการ การใช ง านระบบคอมพิ ว เตอร และระบบงานสารสนเทศ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานในความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการใชงานในปจจุบัน
- จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด
- ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น
- ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหกับหนวยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบดูแล
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและอุปกรณตาง ๆ แฟมขอมูลใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
- การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น
เชน ระบบงานทะเบียนของผูจดทะเบียนสรรพสามิต ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS ระบบงานรายไดประจําวัน (e-Doc) ระบบงบ
เดือนรายได (RG_IT) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ระบบเครือขาย LAN ของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งการติดตามผล/
ตรวจสอบแกไข/การรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมถึงดาน Hardware
Software การจัดการขอมูลและแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานตาง ๆ ที่สํานักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (e-Learning) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งจัดฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบงาน ตลอดจน
จัดทําคูมือระบบงานที่พัฒนาขึ้น
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- วิเคราะห ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของขอมูล กําหนดรหัส กําหนดมาตรฐานและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไวอยางมีระบบ
ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
- ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผาน VDO conference ระหวางกรมสรรพสามิตกับสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานขอมูล
- วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิใหเกิด
ความเสียหายที่จะมีขึ้นตอคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- ใหคําแนะนํา และปรึกษา รวมทั้งติดตอประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
3. สวนบริหารการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- การกําหนดยุ ทธศาสตร ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสํา นักงานสรรพสามิตภาค ร วมกั บสํานั กงานสรรพสามิตพื้น ที่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต
- กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และ กํากับ ดูแล
วิเคราะหขอมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใหเปนไปตามเปาประสงคในเชิงยุทธศาสตร พรอมทั้งใหความชวยเหลือ หรือ
สนับสนุนแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา
ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา
ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม
สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
- เรงรัด กํากับ ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบ
เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเปาหมายของกรมสรรพสามิต
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- พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยิ่งขึ้น
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับสินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนบริหารการจัดเก็บภาษี มีการแบงงานภายในออกเปน 2 ฝาย ดังนี้
1. ฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- การกําหนดยุ ทธศาสตร ในการบริหารการจัดเก็บภาษีของสํา นักงานสรรพสามิตภาค ร วมกั บสํานั กงานสรรพสามิตพื้น ที่ในความ
รับผิดชอบ เพื่อวางแนวทางในการบริหารการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับสินคาและบริการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต
- จัดทําประมาณการภาษี/เปาหมายรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ เสนอกรมสรรพสามิต
- จัดทําแผนงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาค และสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ ก.พ.ร. กํ า หนด นโยบายต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง การพิ จ ารณาตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข หรื อ ทบทวน ให เ หมาะสมกั บ สภาวการณ ที่
เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
- พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา
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ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม
สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
- ติดตอประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และพิจารณาแนวทางแกไขเกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บภาษี ใหกับหนวยงานในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับสินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายติดตามและประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- เรงรัด กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสํานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในความรับผิดชอบใหเปนไปตาม
เปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนด และกํากับผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเปนรูปธรรม
- ติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการ เปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดของแตละพื้นที่ รวมทั้ง
วิเคราะหหาสาเหตุ กรณีที่ทําใหภาษีสรรพสามิตไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
- รวมจัดทําแผนงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความ
เสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด
นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนงาน ใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
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- ศึกษา วิเคราะหขอมูลสําหรับสินคาและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4. สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยสุรา ยาสูบ และ ไพ
- ดําเนินการดานการสืบสวน ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต
- วิเคราะหเสนอขอมูล วิธีการ หรือมาตรการตาง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานดานการตรวจสอบภาษี การปองกันและปราบปรามผูกระทํา
ผิดกฎหมายสรรพสามิต
- เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค
- ตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตาม และวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขต
ความรับผิดชอบ
- ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสินคาเพื่อรอการสงออก
- ควบคุม ตรวจสอบสินคาและแนะนํารานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
- ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนดานวิชาการและเทคนิคตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแกหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาค
พื้นที่ และพื้นที่สาขา
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- ประมวลสาระบบผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต และผูประกอบการที่ถูกออกหนังสือเรียก/หนังสือเตือน/หนังสือเชิญของ
หนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม มีการแบงงานภายในออกเปน 2 ฝาย ดังนี้
1. ฝายตรวจสอบภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- กําหนดแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภาษี
- ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ดวยระบบการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชี ประเมินเรียกเก็บภาษีพรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามแผนการตรวจสอบภาษีประจําป และจากกรณีที่มีเหตุนาสงสัยวาจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีตาม
ขอมูลขาวสารที่ไดรับ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสุรา ยาสูบ และ ไพ
- ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงานหรือสถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสินคาเพื่อรอการสงออก
- เสนอแนะใหขอมูลแกฝายปองกันและปราบปราม เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
- เสนอแนะปรับปรุง และพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดานวิชาการและเทคนิคตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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2. ฝายปองกันและปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- กําหนดแผนปฏิบัติงาน และมาตรการในการปองกัน และปรามการกระทําความผิดตอกฎหมายในหนาที่ความรับผิดชอบของกรม
สรรพสามิต
- วิเคราะหเสนอขอมูล วิธีการเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- ตรวจสอบ กํากับ ดูแล และติดตาม วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกัน และปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ
- ควบคุม ตรวจสอบสินคาและแนะนํารานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
- ตรวจโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสินคาเพื่อรอการสงออก
- ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปราบปรามแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ประมวลสาระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสนับสนุนดานวิชาการและเทคนิคตาง ๆ ในงานที่รับผิดชอบแกหนวยงานสํานักงานสรรพสามิตภาค
พื้นที่ และพื้นที่สาขา
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

5. สวนกฎหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
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-

ดําเนินการดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบสํานักงานสรรพสามิตภาค
ดําเนินการเกี่ยวกับคําคัดคานการประเมินภาษี คําอุทธรณ คําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมิน
พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษี
เรงรัดการบังคับชําระภาษีคาง
จัดทําระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และสัญญาตาง ๆ และเสนอแนะแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คําสัง่ ประกาศ ขอบังคับและสัญญาตาง

- งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย
และงานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ แกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ พื้นที่สาขา
ในความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติทําลาย ขายทอดตลาดและการกําหนดราคาขั้นต่ําในการขายทอดตลาดของกลาง
- ดําเนินการเกี่ยวกับดานคดีทั้งในทางอาญาและทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง
- พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิต
- ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งปลอยชั่วคราวผูตองหา
- ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะในการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานคดี ติดตามคําพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหเกิดมาตรฐานในการดําเนินคดี
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
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- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
จากโครงสรางที่ไดปรับปรุงใหม จึงเห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ดังนี้
ตําแหนง ผูอาํ นวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการ บริหารแผนงาน/โครงการ แผนงบประมาณ
และแผนทรัพยากรบุคคล ปกครองบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานสรรพสามิตภาค ตลอดจนการ
วินิจฉัยสั่งการ ตัดสินใจ อนุมัติ อนุญาต ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากกรมสรรพสามิตในกรณีตางๆ รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ การใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในจากการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
1. ฝายอํานวยการ เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ /ตําแหนงเจาพนักงานธุรการอาวุโส
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการมอบหมายงาน กํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู
รวมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการใชระบบปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
- การจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม
สรรพสามิต ประสานการวางแผนงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบกับกรมสรรพสามิต พรอมวิเคราะห ติดตาม สรุปผลการใช
จายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา ใหเปนไปตามแผนงานควบคุม
ภายใน แผนการบริหารความเสี่ยงในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค กอนนําเสนอรายงานตอไป
- ศึกษา วิเคราะหเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบปฏิบัติการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จาก
เครื่อง Terminal และจัดตั้งเปนศูนยปฏิบัติการ GFMIs ในระดับภาค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
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- กํ ากั บ ดูแ ลการประมวลผลการประชุม สรุปมติ ที่ประชุ มและติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิ ต/สรรพสามิ ตพื้ นที่ /
สรรพสามิตพื้นที่สาขา หรือสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ติดตาม ดูแล เรงรัด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการในสวนของงานจัดการสํานักงาน และบริหารงาน
บุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห นําระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการประมวลผล
- ใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการทางงบประมาณ บัญชี การเงิน และการพัสดุ ตรวจตัดปการเงินฯตรวจ
แสตมปคงเหลือ หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปการเงิน พัสดุ แสตมปและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
- ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การบรรจุแตงตั้ง การยาย การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การจางหรือ
เลิกจางลูกจาง การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรง การขอรับบําเหน็จ
บํานาญปกติขาราชการและขอรับบําเหน็จลูกจาง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนา ขาราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาใหตอบสนองกับความตองการและสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรม
- ดําเนินการตามโครงการสรรพสามิตสัมพันธเชิงรุก โดยการประสานกับทุกสวนงานภายในภาค เพื่อใหการดําเนินการตามแผน/โครงการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดตั้งเปนศูนยขอมูลบุคลากรในระดับภาค
- เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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1.1 งานบริหารทั่วไป เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้

มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

- ศึกษาการใชระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และควบคุม ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงาน
สารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
- ศึกษา วิเคราะห รวมจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณ และพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต ประสานการวางแผนงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบกับกรมสรรพสามิต พรอมวิเคราะห
ติดตาม สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การจัดการงานพัสดุครุภัณฑของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขา ใหเปนไป
ตามแผนงานควบคุมภายใน แผนการบริหารความเสี่ยงในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อประมวลสรุปในภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค กอนนําเสนอ
รายงานตอไป
- ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ระบบปฏิบัติการ GFMIs จากเครื่อง Terminal และจัดตั้งเปนศูนยปฏิบัติการ GFMIS ใน
ระดับภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่/พื้นที่สาขา
- ประมวลผลการประชุม สรุปมติที่ประชุม และติดตามผลการประชุม รายงานกรมสรรพสามิต/สรรพสามิตพื้นที่/สรรพสามิตพื้นที่สาขา
หรือสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ
- วิเคราะห ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการในสวนของงานจัดการสํานักงาน งานบริหารสินทรัพย และ
บริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประมวลผล
- ใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการทางงบประมาณ บัญชี การเงิน และการพัสดุ ตรวจตัดปการเงินฯ ตรวจ
แสตมปหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
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-

เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบตั ิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การจัดเตรียมขอมูล เพื่อรวมจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
- ศึกษา วิเคราะห การบริหารงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาค เพื่อใหการวางแผนหรือจัดสรรงบประมาณเปนไปอยาง
ประหยัดมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
- ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานตามแผนงานและโครงการของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
- ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดทําบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานสรรพสามิตภาค ดําเนินการตรวจตัดปการเงินตรวจ
แสตมป หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีคงเหลือ
- ศึกษา และพัฒนา การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย มาชวยในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
คลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานดานการเงิน การงบประมาณและบัญชี
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกีย่ วกับระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
- จัดทํารายงานสรุปเปรียบเทียบและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค พรอมแนวทางแกไขที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการ
- เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- รวบรวมและจัดเตรียมขอมูลเพื่อรวมการจัดทําแผนงานและโครงการดานงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตภาคและสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ การบริหารงบประมาณการเงิน และบัญชี ของสํานักงานสรรพสามิตภาค ตรวจตัดปการเงินฯ ตรวจแสตมปหรือเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
- ตรวจสอบการบริหารงานตามแผนงานและโครงการ จัดทํารายงานการบริหารงบประมาณของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ใหคําแนะนําและตรวจสอบเกีย่ วกับระเบียบทางดานงบประมาณ การเงิน และบัญชีแกบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่
- ศึกษา และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิด
ความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ
- เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
- ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่เกี่ยวของแกสวนตาง ๆ ภายในสํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
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- การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป จัดทําบัญชีรับจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของหนวยงาน จัดทําทะเบียนคุม
ยอดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทําหลักฐานประกอบฎีกาเบิกเงิน จัดทํารายละเอียดขอโอนเงินจัดสรรและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเงิน
และการบัญชีของหนวยงาน
- ปฏิบัติงานดานการเงินในเรื่องสิทธิประโยชนของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง เกี่ยวกับงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(กบข.) งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.) งานประกันสังคมลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ การจัดเก็บขอมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) รายงานและงบเดือนตาง ๆ
- เปนกรรมการในสวนที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ เชน กรรมการตรวจสอบเงินสดหรือเอกสารแทนตัวเงิน การเก็บรักษาเงิน
ประจําวันคงเหลือ ฯลฯ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับระเบียบทางดานงบประมาณการเงินและบัญชีแกบุคลากรและหนวยงานในพื้นที่
- ปรับ ปรุง และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษา พัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาชวยในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังนี้
- งานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานบันทึกขอมูลและงานพิมพหนังสือราชการ
- จัดทําประมาณการใชพัสดุครุภัณฑ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจาง จัดทําทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ เก็บรักษาและดําเนินการขาย
ทอดตลาดครุภัณฑ จัดทําประมาณการใชแบบพิมพตาง ๆ ดําเนินการเบิกจายแบบพิมพ ตรวจตัดปแบบพิมพเปนตัวเงินและพัสดุของสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค

449

- ควบคุมการใชรถยนต ดําเนินการจดทะเบียน ตอทะเบียนรถยนตของสํานักงาน เก็บรักษาตัวอยางแสตมป ตรวจนับแสตมปและ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตประจํางวด 3 เดือน ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- รวมจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการขาราชการสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ตรวจสอบและจัดทํารายงาน งบเดือนตาง ๆ ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยเหลืออํานวยความสะดวกและใหบริการ
ในเรื่องตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาในกรณีตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุง/ แกไขพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- เปนกรรมการหรือคณะทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบและอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กรรมการเก็บรักษาเงิน
- การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ภายในและภายนอกสํานัก รวมทั้งใหบริการ
ทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกหนวยงานตาง ๆ ในสํานัก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การบันทึกขอมูล พิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารราชการ การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร ควบคุมปริมาณและ
คุณภาพของงานการบันทึกขอมูล
- การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการบันทึกขอมูล และงานพิมพตาง ๆ ใหถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- การศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร และตรวจสอบรายละเอียดเพื่อเพิ่มความถูกตอง จัดเตรียมคัดแยก
เอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมู สรางตาราง แบบฟอรม งบเดือนและการจัดทํารายงานตางๆ
- การศึกษาโปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็วและเปนปจจุบันยิ่งขึ้น
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาในการใชงานดานการบันทึกขอมูล ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
- ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก
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- การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และการอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ ภายในและภายนอกสํานัก รวมทั้งใหบริการ
ทั่วไปตามระเบียบงานสารบรรณแกหนวยงานตาง ๆ ในสํานัก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานการเจาหนาที่ เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานการเจาหนาที่ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- กําหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และตรวจสอบ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
- ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ ในการบริหารงาน
บุคคลเพื่อสนองยุทธศาสตรภาค และสอดคลองกับแผน HR Scorecard ที่กรมกําหนด
- ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสรรหา คัดเลือก การจางหรือเลิก
จางพนักงานราชการและลูกจาง การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรงใน
สํานักงานสรรพสามิตภาค การขอรับบําเหน็จบํานาญปกติขาราชการ และขอรับบําเหน็จลูกจาง การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาให
ตอบสนองกับความตองการและสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต
- วิเคราะห และจัดทําแผนโครงสรางอัตรากําลังในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาครวมกับกรม เพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การนําไปใชประโยชนตอไป
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- วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี
มาตรฐาน
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบตั ิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- กําหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และตรวจสอบ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
- ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ ในการบริหารงาน
บุคคลเพื่อสนองยุทธศาสตรภาค และสอดคลองกับแผน HR Scorecard ที่กรมกําหนด
- ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสรรหา คัดเลือก การจางหรือเลิก
จางพนักงานราชการและลูกจาง การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรง การ
ขอรับบําเหน็จบํานาญปกติขาราชการ และขอรับบําเหน็จลูกจาง การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห
วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาใหตอบสนองกับความตองการ
และสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต
- วิเคราะห และจัดทําแผนโครงสรางอัตรากําลังในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาครวมกับกรมสรรพสามิต เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการนําไปใชประโยชนตอไป
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- วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี
มาตรฐาน
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- กําหนดแผนงาน/โครงการในการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และตรวจสอบ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารงานบุคคลของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
- ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะความคิดเห็น กําหนดหลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการตาง ๆ ในการบริหารงาน
บุคคลเพื่อสนองยุทธศาสตรภาค และสอดคลองกับแผน HR Scorecard ที่กรมกําหนด
- ดําเนินการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของ
กรมสรรพสามิตตามที่ไดมอบหมายใหปฏิบัติ เชน การเลื่อนใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสรรหา คัดเลือก การจางหรือเลิก
จางพนักงานราชการและลูกจาง การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง การดําเนินการทางวินัยกรณีกระทําผิดไมรายแรง การ
ขอรับบําเหน็จบํานาญปกติขาราชการ และขอรับบําเหน็จลูกจาง การดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ฯลฯ รวมถึงการวิเคราะห
วางแผน กําหนดหลักสูตรพัฒนาขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/พื้นที่สาขาใหตอบสนองกับความตองการ
และสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต
- วิเคราะห และจัดทําแผนโครงสรางอัตรากําลังในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาครวมกับกรมสรรพสามิต เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการนําไปใชประโยชนตอไป
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- วางแผน ดําเนินการจัดทําและควบคุมการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคล และระบบควบคุมภายในใหมี
มาตรฐาน
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตั ิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางของสํานักงานและในพื้นที่ตาง ๆ ภายในภาคใหเปนปจจุบัน
- รวมวางแผนและจัดทําโครงการฝกอบรมขาราชการและลูกจาง
- การประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรม ชวยจัดเตรียมและพิจารณาขอมูลการแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดี
ความชอบงานและดานวินัย การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการตาง ๆ ภายในภาค การจัดทํารายงาน และงบเดือนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนํา
ชี้แจงตอบปญหาขัดของ เกี่ยวกับงานการเจาหนาที่แกขาราชการและลูกจางภายในภาคและพื้นที่ งานสารบรรณและธุรการทั่วไปในงานการเจาหนาที่
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ใหขอคิดเห็น เสนอแนะ แนวทาง แกไข ปรับปรุง พัฒนารูปแบบ ขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณเพื่อความสะดวก คลองตัว และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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2. สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ / ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการ วางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
เกี่ยวกับ
- การรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และประมวลผลขอมูล สําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก
และบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อใชประกอบการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/
สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ
- ศึกษา วิเคราะหระบบงาน ออกแบบระบบงาน เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงาน และติดตั้งระบบงานที่พัฒนาโดย
กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ประมวลผลขอมูลสงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการวางแผน ปรับปรุงแผนประเมินผล และประโยชนดานอื่น
- ควบคุม ดูแล บํารุง รักษาแฟมขอมูล ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาที่เกิดจากการใช
ระบบงานและเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามประเมินผลงานของหนวยงานภายในความรับผิดชอบ
- ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น รวมทั้งการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน
- การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศในการใหบริการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหแกหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไปผาน
ชองทางตาง ๆ เชน ทาง Website , Intranet การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร เปนตน
- พิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
- ใหคําปรึกษา ดาน HARDWARE และ SOFTWARE แนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร และการเขียนโปรแกรมแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
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- ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน กรมสรรพากร กรมศุลกากร เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.1 ฝายสารสนเทศและบริการ เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายสารสนเทศและบริการ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค โดย
ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล
การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา
แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน
ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อ
ใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ
- การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศ เพื่อการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ภายนอก และ
บุคคลทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website , Internet , Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาค การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร บอรดสถิติ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสรรพสามิตภาคตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนยขอมูลแหงการเรียนรู (e-Learning) โดยมีขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค
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- รวมศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่น รวมทั้ง
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน
- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสินคาและบริการสรรพสามิตสําหรับประโยชนดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม ดูแล
บํารุงรักษาระบบงานฐานขอมูล แฟมขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการเรียกใชงาน
- จัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point สําหรับนําเสนอในการประชุม/สัมมนาผูบริหารระดับสูง และการฝกอบรมตาง ๆ
- ประสานงานกับหนวยงานภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต
เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางและมาตรการตางๆ ในการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปตาม
เปาหมายและตามแนวทางมาตรการที่กําหนดไว
- รวมศึกษา วิเคราะห กําหนดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการในสวนงานที่เกี่ยวของ เชน แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ใหสอดคลองกับกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป
- รวมพิจารณาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมเปนไปอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบตั ิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค โดย
ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล
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การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา
แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน
ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อ
ใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ
- การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศ เพื่อการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ภายนอก และ
บุคคลทั่วไป ผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website , Internet , Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาค การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําป แผนพับ วารสาร บอรดสถิติ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสรรพสามิตภาคตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนยขอมูลแหงการเรียนรู (e-Learning) โดยมีขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- รวมศึกษา วิเคราะห และวางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น รวมทั้ง
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน
- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสินคาและบริการสรรพสามิตสําหรับประโยชนดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม ดูแล
บํารุงรักษาระบบงานฐานขอมูล แฟมขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการเรียกใชงาน
- จัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point สําหรับนําเสนอในการประชุม/สัมมนาผูบริหารระดับสูง และการฝกอบรมตาง ๆ
- ประสานงานกับหนวยงานภายในภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รวมศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางและมาตรการตางๆ ในการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปตาม
เปาหมายและตามแนวทางมาตรการที่กําหนดไว
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- รวมศึกษา วิเคราะห กําหนดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการในสวนงานที่เกี่ยวของ เชน แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ใหสอดคลองกับกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนรายเดือน รายไตรมาส และรายป
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ภายในสํานักงานสรรพสามิตภาค โดย
ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ บันทึก สถิติ ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตรการปกครองของจังหวัดและอําเภอภายในภาค ขอมูล
การจัดเก็บรายไดทุกประเภท ขอมูลปริมาณการผลิต และจําหนายสินคา และบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ ขอมูลการชําระภาษีแยกตามประเภทสินคา
แยกตามสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และภาพรวมของสํานักงานสรรพสามิตภาค ขอมูลการจัดเก็บรายไดแทนหนวยงานอื่น ขอมูลการอนุญาตเปนผูใช
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน ขอมูลผูประกอบการจดทะเบียนสรรพสามิต ขอมูลสถิติคดีและประวัติผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต เปนตน
ประมวลผลขอมูลสําหรับใหบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหาร EIS/ MIS/ DSS หรือเพื่อ
ใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุงแผน ประเมินผล การประชุม/สัมมนา การอบรม และประโยชนดานอื่น ๆ โดยปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ
- การจัดทําระบบขาวสารสารสนเทศ เพื่อการใหบริการเผยแพรและการประชาสัมพันธ แกหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลทั่วไป
ผานชองทางตางๆ เชน ทาง Website และ Internet Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาค การจัดทําจุลสารสามิตภาค จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําป แผนพับ วารสาร บอรดสถิติ ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงานสรรพสามิตภาคตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนยขอมูล
แหงการเรียนรู (e-Learning) โดยมีขอมูลเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ คูมือการปฏิบตั ิงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตภาค
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- รวมศึกษา วิเคราะห และวางแผน การเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของกรมสรรพสามิตและหนวยงานอื่น รวมทั้ง
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชกับการปฏิบัติงาน
- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบพัฒนาฐานขอมูลสินคาและบริการสรรพสามิตสําหรับประโยชนดานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการควบคุม ดูแล
บํารุงรักษาระบบงานฐานขอมูล แฟมขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อเปนฐานขอมูลในการเรียกใชงาน
- จัดทําขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ PowerPoint สําหรับนําเสนอในการประชุม/สัมมนาผูบริหารระดับสูง และการฝกอบรมตาง ๆ
- ประสานงานกับหนวยงานภายในภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และกรมสรรพสามิต เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูลใหมีความครบถวน สมบูรณ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รวมศึกษา วิเคราะห เสนอแนะแนวทางและมาตรการตางๆ ในการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนไปตาม
เปาหมายและตามแนวทางมาตรการที่กําหนดไว
- จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการตาง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร และประชาสัมพันธ ใหบริการดานขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ แก
หนวยงานภายใน ภายนอกและบุคคลทั่วไป
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในงานสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธปี ฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตั ิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การศึกษารายละเอียดของขอมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสาร/ขอมูลดิบใหเปนหมวดหมู จําแนกประเภทขอมูล กําหนดหัสขอมูล/แบบของ
ขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การบันทึกขอมูล พิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารราชการ การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร
รวมทั้งติดตามผลการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ
- ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล ปรับปรุง/แกไขขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทันสมัยอยูเสมอ
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- การศึกษาโปรแกรมตางๆ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็ว และเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
- การบํารุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและและอุปกรณ ตลอดจนแฟมขอมูลใหปลอดภัยจากการสูญหายหรือสูญเสีย และสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเปนปจจุบัน
- ดําเนินการรวบรวมขอมูลหรือเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของ
สํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อเปนศูนยขอมูล
- บันทึกขอมูลสารสนเทศและงานพิมพตาง ๆ บน Website และ Intranet วีดิทัศน สถิติ รายงานประจําป แผนพับ จุลสาร วารสาร ฯลฯ เพื่อ
การบริหาร EIS/ MIS/ DSS และการเผยแพรประชาสัมพันธและบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป
- จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล ทําแผนปาย แผนชารด บอรด แผนภูมิ สรางตารางแบบฟอรม ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ PowerPoint
สําหรับนําเสนอในการประชุม อบรม/สัมมนา งบเดือนและการจัดทํารายงานตาง ๆ ฯลฯ และรวมจัดทําเอกสารเผยแพรของหนวยงาน
- ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทัว่ ไปของสวน
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับการใชงานดานการบันทึกขอมูล รวมทั้งติดตอ ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่
เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ฝายพัฒนาระบบงาน เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายพัฒนาระบบงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware Software และ Network เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
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- ศึ ก ษา สํ า รวจ วิ เ คราะห ถึ ง ความต อ งการ การใช ง านระบบคอมพิ ว เตอร และระบบงานสารสนเทศ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานในความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการใชงานในปจจุบัน
- จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด
- ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น
- ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหกับหนวยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ
ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและอุปกรณตาง ๆ แฟมขอมูล ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
- การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น
เชน ระบบงานทะเบียนของผูจดทะเบียนสรรพสามิต ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS ระบบงานรายไดประจําวัน (e-Doc) ระบบงบ
เดือนรายได ((RG_IT) สาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ระบบเครือขาย LAN ของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งการติดตามผล/
ตรวจสอบแกไข/การรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมถึงดาน Hardware
Software การจัดการขอมูลและแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานตาง ๆ ที่สํานักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (e-Learning) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งจัดฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบงาน ตลอดจน
จัดทําคูมือระบบงานที่พัฒนาขึ้น
- วิเคราะห ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของขอมูล กําหนดรหัส กําหนดมาตรฐานและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไวอยางมีระบบ
ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
- ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผาน VDO conference ระหวางกรมสรรพสามิตกับสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานขอมูล
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- วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิใหเกิด
ความเสียหายที่จะมีขึ้นตอคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งดาน Hardware Software และ Network เพื่อนํามาประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ศึ ก ษา สํ า รวจ วิ เ คราะห ถึ ง ความต อ งการ การใช ง านระบบคอมพิ ว เตอร และระบบงานสารสนเทศ เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และหนวยงานในความรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความตองการใชงานในปจจุบัน
- จัดทําแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการควบคุม ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด
- ศึกษา วิเคราะห วางแผนการเชื่อมโยง (ON-LINE) ขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรมสรรพสามิต และหนวยงานอื่น
- ควบคุม ดูแลการจัดสรร หรือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณใหกับหนวยงานภายในพื้นที่ภาค รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ
ดูแล บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายสื่อสารขอมูลและอุปกรณตาง ๆ แฟมขอมูล ใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ
- การติดตั้งระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ทดสอบระบบงานที่กรมสรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคพัฒนาขึ้น
เชน ระบบงานทะเบียนของผูจดทะเบียนสรรพสามิต ระบบงานใบอนุญาต ระบบงาน Interface GFMIS ระบบงานรายไดประจําวัน (e-Doc) ระบบงบ
เดือนรายได ((RG_IT) สาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ระบบเครือขาย LAN ของสํานักงานสรรพสามิตภาค ฯลฯ รวมทั้งการติดตามผล/
ตรวจสอบแกไข/การรายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนําการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมถึงดาน Hardware
Software การจัดการขอมูลและแกไขปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบงานตาง ๆ ที่สํานักงานสรรพสามิตภาค และที่กรมสรรพสามิตพัฒนาขึ้น แกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ
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- ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร เชน พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (e-Learning) พัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานสารสนเทศ ปรับปรุง/พัฒนา Website และระบบ Intranet ของสํานักงานสรรพสามิตภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุมคา ตรงตามความตองการของผูใช รวมทั้งจัดฝกอบรมการใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชระบบงาน ตลอดจน
จัดทําคูมือระบบงานที่พัฒนาขึ้น
- วิเคราะห ออกแบบ วางระบบและรูปแบบของขอมูล กําหนดรหัส กําหนดมาตรฐานและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ไวอยางมีระบบ
ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
- ควบคุม ดูแลในการจัดการประชุมผาน VDO conference ระหวางกรมสรรพสามิตกับสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ควบคุม ดูแล และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และระบบฐานขอมูล
- วิเคราะหความเสี่ยง ดําเนินการและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความสูญเสียหรือมิใหเกิด
ความเสียหายที่จะมีขึ้นตอคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบงานตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิต ในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การศึกษารายละเอียดของขอมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสาร/ขอมูลดิบใหเปนหมวดหมู จําแนกประเภทขอมูล กําหนดรหัสขอมูล/แบบ
ของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การบันทึกขอมูล พิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารราชการ การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร
รวมทั้งติดตามผลการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ
- ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล ปรับปรุง/แกไขขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทันสมัยอยูเสมอ
- การศึกษาโปรแกรมตางๆ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็ว และเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
- การบํารุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและและอุปกรณ ตลอดจนแฟมขอมูลใหปลอดภัยจากการสูญหายหรือสูญเสีย และสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเปนปจจุบัน
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- บันทึกขอมูลสารสนเทศและงานพิมพตาง ๆ บน Website และ Intranet วีดิทัศน สถิติ รายงานประจําป แผนพับ จุลสาร วารสาร ฯลฯ เพื่อ
การบริหาร EIS/ MIS/ DSS เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธและบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป
- จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล จัดทําแผนปาย แผนชารด บอรด แผนภูมิ สรางตารางแบบฟอรม ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point
สําหรับนําเสนอในการประชุม อบรม/สัมมนา งบเดือนและการจัดทํารายงานตาง ๆ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับการใชงานดานการบันทึกขอมูล รวมทั้งติดตอ ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่
เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตั ิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การศึกษารายละเอียดของขอมูล จัดเตรียมคัดแยกเอกสาร/ขอมูลดิบใหเปนหมวดหมู จําแนกประเภทขอมูล กําหนดรหัสขอมูล/แบบ
ของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การบันทึกขอมูล พิมพขอมูล พิมพหนังสือเอกสารราชการ การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร
รวมทั้งติดตามผลการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ
- ควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานการบันทึกขอมูล ปรับปรุง/แกไขขอมูล ใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทันสมัยอยูเสมอ
- การศึกษาโปรแกรมตางๆ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบเพื่อความรวดเร็ว และเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
- การบํารุง ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและและอุปกรณ ตลอดจนแฟมขอมูลใหปลอดภัยจากการสูญหายหรือสูญเสีย และสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเปนปจจุบัน
- บันทึกขอมูลสารสนเทศและงานพิมพตาง ๆ บน Website และ Intranet วีดิทัศน สถิติ รายงานประจําป แผนพับ จุลสาร วารสาร ฯลฯ เพื่อ
การบริหาร EIS/ MIS/ DSS เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธและบริการแกหนวยงานภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป
- จัดทําทะเบียนรับ-สงขอมูล จัดทําแผนปาย แผนชารด บอรด แผนภูมิ สรางตารางแบบฟอรม ขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Power Point
สําหรับนําเสนอในการประชุม อบรม/สัมมนา งบเดือนและการจัดทํารายงานตาง ๆ
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- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาเกี่ยวกับการใชงานดานการบันทึกขอมูล รวมทั้งติดตอ ประสานงานและใหบริการทั่วไปในงานที่
เกี่ยวของแกหนวยงานตาง ๆ
- ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทัว่ ไปของสวน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. สวนบริหารการจัดเก็บภาษี เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนบริหารการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
ดังนี้
- ศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร
หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ
- ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล เสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ
- เรงรัด กํากับ ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรของสํานักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเปาหมายของกรมสรรพสามิต
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- พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา
ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา
ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม
สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
- พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.1 ฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร
หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ
- ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล เสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ
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- พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา
ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา
ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม
สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
- พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยิ่งขึ้น
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร
หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ
- ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล เสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ

468

- พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา
ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา
ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม
สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
- พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยิ่งขึ้น
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตรของกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทํา หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และ
มาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี ของสํานักงานสรรพสามิตภาคใหเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตร
หรือนโยบายกรม และภาวการณที่เปลี่ยนแปลง เชน แผนการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ
- ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดขอมูลการจัดเก็บภาษีที่ผานมาจากสินคาและบริการสรรพสามิตทุกประเภทที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งขอมูลสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดทําเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษีของ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับนโยบายกรมสรรพสามิต รวมทั้ง ติดตาม วิเคราะห ประเมินผล เสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ
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- พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา
ดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวา
ดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค ตามที่กรม
สรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
- พิจารณาปรับปรุงแกไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยิ่งขึ้น
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี เชน แผนการ
จัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง
ดานการจัดเก็บภาษี ฯลฯ
- ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายไดภาษี แยกตามประเภทสินคาใหกับสํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิต
- ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม และตรวจสอบ บัญชีแสดงรายไดภาษีสรรพสามิตเก็บไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย เพื่อการ
กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษี/ประมาณการรายได แยกตามประเภทสินคาใหกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- ชวยปฏิบัติงานเรื่องการพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยภาษี
สรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงิน
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ภาษีสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ เสนอตอผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต
ภาค ตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจใหแกสํานักงานสรรพสามิตภาคมีอํานาจในการอนุญาตและอนุมัติ
- รวบรวม ตรวจสอบ จัดทํางบเดือนที่เกี่ยวของ และจัดทํารายงานสรุปสงกรมสรรพสามิตภายในกําหนดเวลา
- การประสานงานภายในหนวยงานของสํานักงานสรรพสามิตภาคและหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
รวมทั้งติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 ฝายติดตามและประเมินผล เห็นควรกําหนดตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายติดตามและประเมินผล มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู
รวมปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- ติดตาม ประมวลผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดของแตละพื้นที่ รวมทั้ง
วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหหาสาเหตุ ที่ทําใหการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว เสนอ
แนวทางแกไข พรอมขอเสนอแนะ
- เรงรัด กํากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตาม
เปาหมาย และกํากับผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเปนรูปธรรม
- รวมพิจารณาศึกษา วิเคราะห ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษี หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบ
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การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและภาวการณที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งรวมพิจารณาตรวจสอบ
ปรับปรุงแกไข หรือทบทวน ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
- ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานยิ่งขึ้น
- ติดตอประสานงาน ใหความรวมมือ และคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนางานดานการบริหารการจัดเก็บภาษีกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ /ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส/ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ติดตาม ประมวลผลการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไดของแตละพื้นที่รวมทั้ง
วิเคราะหผลการปฏิบัติงาน วิเคราะหหาสาเหตุ ที่ทําใหการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิตจากสินคาและบริการไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว เสนอ
แนวทางแกไข พรอมขอเสนอแนะ
- ติดตามรวบรวม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมาย
- รวมพิจารณาศึกษา วิเคราะห ในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค และพื้นที่ในความรับผิดชอบ เชน แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี แผนการประชาสัมพันธ แผนลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง หรือแผนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกรมสรรพสามิต กรอบการประเมินผลตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการที่ ก.พ.ร. กําหนด นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและภาวการณที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งรวมพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข หรือ
ทบทวน ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
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บริหารงานยิ่งขึ้น
ความรับผิดชอบ
-

ศึกษา วิเคราะห พิจารณา ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการ
ติดตอประสานงาน ใหความรวมมือ และคําปรึกษาแนะนําเพื่อพัฒนางานดานการบริหารการจัดเก็บภาษีกับสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ใน
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ชวยรวบรวมและตรวจสอบบัญชีแสดงการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกับปกอน และเปาหมาย
- การจัดทํารายงาน และตรวจสอบงบเดือนตาง ๆ
- ติ ด ตามรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผน/โครงการ ต า ง ๆ ของสํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
สรรพสามิตภาค และรายงานกรมสรรพสามิตทราบ
- ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน และประเมินผลตามแผนงานงาน/โครงการตาง ๆ
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบตั ิงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ชวยรวบรวมและตรวจสอบบัญชีแสดงการจัดเก็บรายไดภาษีสรรพสามิต เปรียบเทียบกับปกอน และเปาหมาย
- การบันทึกขอมูล จัดทําสถิติ ขอมูล รายงาน และตรวจสอบงบเดือนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ชวยติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค และรายงานกรมสรรพสามิตทราบ
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-

ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผน และประเมินผลตามแผนงานงาน/โครงการตาง ๆ
ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการทั่วไปของสวน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

4. สวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ / ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน มอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ดังนี้
- ควบคุมเกี่ยวกับงานดานตรวจสอบภาษี ดานปราบปราม ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตดวยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี ประเมินเรียกเก็บภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บเพิ่มเติมตามแผนการตรวจสอบภาษี
ประจําป และจากกรณีที่มีเหตุผลนาสงสัยวาจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีตามขอมูลขาวสารที่ไดรับ
- ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน สถานบริการ สอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย สอบ
ทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิตดําเนินการประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม วางแผนกําหนดมาตรการปองกัน การหลบหนีภาษีและหลีกเลี่ยงภาษี
- เสนอแนะใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนการตรวจสอบภาษี และการจัดทําแผนปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด กําหนด
แผนปฏิบัติงานประจําเดือน ประจํางวด ประจําป และแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบายกรมสรรพสามิต หรือแผนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของเชน แผนการบริหารความเสี่ยง
- วิเคราะหเสนอขอมูลวิธีการเกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภาษี กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตทองที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งการวิเคราะห
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
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- เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามแกหนวยงานในพื้นที่ภาค ควบคุม ตรวจสอบสินคาและแนะนําราน
จําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิต ประมวลสาระบบผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.1 ฝายตรวจสอบภาษี เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายตรวจสอบภาษี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผูรวม
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนงานตรวจสอบภาษีประจําป การดําเนินการตรวจสอบภาษี และการประเมินภาษีรวมทั้ง
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม การพิจารณาขอลดและงดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
- การตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ คลังสินคาทัณฑบน และสถานที่เก็บสินคาเพื่อรอการสงออก
- การสอบทานสํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย การจัดทําทะเบียนผูเสียภาษี ทะเบียนควบคุมสํานวนการ
ตรวจสอบภาษี การวางแผน กําหนดมาตรการการปองกันการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษี
- เสนอแนะใหขอมูลแกฝายปองกันและปราบปรามเพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปราม การปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภาษีสรรพสามิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ใหการสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคการตรวจสอบแกหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
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- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การจัดทําแผนงานตรวจสอบภาษีประจําป
- การดําเนินการตรวจสอบภาษีและประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การพิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การสอบทาน
สํานวนการตรวจสอบภาษีทั้งในขอกฎหมายและขอเท็จจริง การสอบทานแบบประเมินภาษีสรรพสามิต
- การตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ
- การจัดทําทะเบียนผูเสียภาษี ทะเบียนคุมสํานวนการตรวจสอบภาษี
- กําหนดมาตรการปองกันการหลบหนีหรือหลีกเลีย่ งภาษี
- เสนอแนะใหขอมูลแกฝายปองกันและปราบปราม
- ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษี
- ใหการสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคแกหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
-

ปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีผูประกอบอุตสาหกรรม และผูประกอบกิจการสถานบริการตามแผนการตรวจสอบภาษี
ออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ
ขออนุมัติออกหนังสือเชิญ หนังสือเรียก หนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียก
พิจารณาศึกษาระบบบัญชีและระบบขอมูลของผูเสียภาษี
ตรวจสอบขอเท็จจริง วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
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ในการปฏิบัติงาน
-

วางแผนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบของแตละราย
ดําเนินการตรวจสอบภาษี เอกสารหลักฐาน
สรุปผลการตรวจสอบภาษี การประเมินภาษี รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
พิจารณาขอลดหรืองดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
รวบรวมจัดเก็บสํานวนที่ตรวจสอบแลว
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภาษี และจัดทํางบสรุปรายงานผลการตรวจสอบภาษีทุก 3 เดือน
รวมในการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ศึกษาและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมาชวยในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การประสานงานและชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภาษี
- ชวยปฏิบัติงานจัดทําหนังสือนําตัวออกตรวจปฏิบัติการ หนังสือเชิญ หนังสือเรียก หนังสือเตือนใหปฏิบัติตามหนังสือเรียกแจงการ
ประเมินภาษี รวมทั้งหนังสือขอลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
- จัดทําทะเบียนผูเสียภาษี รวบรวมจัดเก็บ จัดทําทะเบียนควบคุมสํานวนการตรวจสอบภาษีที่ตรวจสอบภาษีแลว สรุป รวบรวมขอมูล
สถิติตาง ๆ ในการจัดทํารายงานหรืองบเดือนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบภาษี
- เก็บรวบรวมแบบรายการชําระภาษี งบเดือนแสดงการผลิต การจําหนายและยอดคงเหลือสินคา และแบบแจงราคาขายของสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
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- รวมออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมและสถานบริการ งานสืบสวนสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับหลักฐานตาง ๆ ที่จะ
นํามาใชวิเคราะหในการตรวจสอบภาษี
- ใหความรู ความเขาใจกับผูประกอบอุตสาหกรรมใหทราบถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่ทางราชการกําหนด
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาในงานที่รับผิดชอบ
- ปรับปรุง พัฒนา รูปแบบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันตอเหตุการณ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2 ฝายปองกันและปราบปราม เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาฝายปองกันและปราบปราม มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน ดังนี้
- การกําหนดเปาหมายแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบายกรมสรรพสามิต
- วางแผน และปฏิบัติการสืบสวน ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ และรวม
ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
- วางแผนโครงการฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ดานการปราบปราม
- ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ และเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือลดผูกระทํา
ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
- ประเมินผล ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา
- ใหคําปรึกษา แนะนําโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ และรานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ
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สรรพสามิตภาค
-

ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ภายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ประมวลสาระบบของผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตาม
นโยบายกรมสรรพสามิต
- วางแผน และปฏิบัติการสืบสวน ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ และรวม
ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
- วางแผนและจัดทํามาตรการปองกันการหลีกเลีย่ งภาษีสรรพสามิต
- ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ และเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือลดผูกระทํา
ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
- ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา
- รวบรวมและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปราบปรามของสํ า นั ก งานสรรพสามิ ต พื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
สรรพสามิตภาค
- วางแผนโครงการฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ดานการปราบปราม
- ใหคําปรึกษา แนะนําแกโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ และรานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ
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- ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ภายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค
- จัดทําสาระบบของผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- ศึกษา วิเคราะหปญหา ชี้แจง แนะนํา ตอบขอหารือในกรณีตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทํารายงานตางๆ พรอมทั้ง
วิเคราะหสรุปเปรียบเทียบและเสนอแนะความคิดเห็นเรื่องตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามตามนโยบายกรม
สรรพสามิต
- วางแผน และปฏิบัติการสืบสวน ปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ และรวม
ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
- วางแผนและจัดทํามาตรการปองกันการหลีกเลีย่ งภาษีสรรพสามิต
- ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา
- ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ และเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือลดผูกระทํา
ผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
- รวบรวมและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงดานปราบปรามของพื้นที่ในสํานักงานสรรพสามิตภาค
- วางแผนโครงการฝกอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ดานการปราบปราม
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- ใหคําแนะนําโรงอุตสาหกรรม สถานบริการ และรานจําหนายสินคาในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และสัญญาของทางราชการ
- ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามแกสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาง ๆ ภายในความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค
- ประมวลสาระบบของผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- สืบสวนหาขอมูล รวมวางแผนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- แนะนํารานคาและโรงอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา
ของทางราชการ
- รวมกับนักตรวจสอบภาษี หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัดบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ
- รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522
- รวบรวมจัดทําขอมูลผลสถิติคดีตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค พรอมทั้ง
สรุปรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
- จัดทําสาระบบผูกระทําผิดกฎหมาย
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-

ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาตาง ๆ ในความรับผิดชอบ
ใหความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง แกไข ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอเหตุการณ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงเจาพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ชวยจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- สืบสวนหาขอมูล รวมวางแผนจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต
- แนะนํารานคาและโรงอุตสาหกรรมในความควบคุมของกรมสรรพสามิตใหปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และสัญญา
ของทางราชการ
- รวมกับนักตรวจสอบภาษี หรือพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เพื่อตรวจคน ยึด หรืออายัดบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ จากโรงอุตสาหกรรมเพื่อมาตรวจสอบในกรณีที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการ
- รวมดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และ พ.ร.บ. ยาเสพติดให
โทษ พ.ศ. 2522
- รวบรวมจัดทําขอมูลผลสถิติคดีตาง ๆ ของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค พรอมทั้ง
สรุปรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
- จัดทําสาระบบผูกระทําผิดกฎหมาย
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาตาง ๆ ในความรับผิดชอบ
- ใหความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง แกไข ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบใหเปนปจจุบันทันตอ
เหตุการณ
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5. สวนกฎหมาย เห็นควรกําหนดใหมีตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ / ตําแหนงนิติกรชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนกฎหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการวางแผน หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
หนวยงาน ดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน กํากับดูแล ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบงั คับบัญชาเกี่ยวกับ
- พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ
- วินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ แกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งใหการอบรมทางวิชาการ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแกขาราชการสรรพสามิต สวน
ราชการอื่น และภาคเอกชน
- การดําเนินคดีตาง ๆ ในทางอาญา ทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง
- ดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง พิจารณาเสนอเกี่ยวกับคําคัดคานการประเมินภาษี และคําอุทธรณคําคัดคานการประเมินภาษี
- พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษี
- ตรวจเอกสารหลักฐานขอมูลการดําเนินคดีและสาระบบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี พรอมทั้งแนะนําขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
- การตรวจสอบ แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครองตามที่กรมมอบหมาย
- ดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งปลอยชั่วคราวผูตองหา
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- ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะในการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานคดี ติดตามคําพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหเกิดมาตรฐานในการดําเนินคดี
- ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ
เชน งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน
สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนิติกรชํานาญการ ปฏิบัติงานชวยกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และปฏิบัติงานดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ดังนี้
- พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
- วินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- ใหคําปรึกษา แนะนําตอบขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ แกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค รวมทั้งใหการอบรมทางวิชาการ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแกขาราชการสรรพสามิต สวน
ราชการอื่น และภาคเอกชน
- ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานคดีตาง ๆ ในทางอาญา ทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง
- ดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง สรุปรายงานการดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง
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- พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการชําระภาษี
- พิจารณาเสนอกรณีการสั่งปลอยชั่วคราวผูตองหาของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจตอไป
- รับเรื่องยื่นคําคัดคานการประเมินภาษีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจตอไป
- ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ขอมูลการดําเนินคดีและสาระบบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผูกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิต ตรวจงาน
เปรียบเทียบคดี และแนะนําขอกฎหมายภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- รับเรื่อง ตรวจสอบ คําอุทธรณ คําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษีเพื่อสงกรมสรรพสามิตดําเนินการตอไป
- ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา
- พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจใหสํานักงานสรรพสามิตภาค
- เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ
เชน งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน
สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมขอมูลเพื่อดําเนินการดานคดี ทั้งในทางอาญาและแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง
- ดําเนินการตรวจสอบ จัดทําสํานวนคดีการกระทําผิดกฎหมายสรรพสามิตในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- ตรวจงานเปรียบเทียบคดี และแนะนําปญหาขอกฎหมายใหแกพื้นที่ตาง ๆ ในความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
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- ศึกษา วิเคราะห และใหขอเสนอแนะทางดานกฎหมายตามกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรัดกุม
และเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
- ดําเนินการจัดทํา และตรวจสอบ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และสัญญาตาง ๆ
- ศึกษา และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน
- พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย เสนอแนะ ปรับปรุง แกไข และใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบขอหารือในกรณีตาง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบ
- พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจใหสํานักงานสรรพสามิตภาค
- พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวผูตองหาของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา
- พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
- เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ
เชน งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน
สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ ปฏิบัติงานดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- วินิจฉัยและตีความกฎหมายสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- ตอบขอหารือ ใหคําแนะนําดานขอกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ระเบียบตาง ๆ แกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
สรรพสามิตภาค
- รวบรวมขอมูล และการดําเนินคดีทั้งในทางอาญาและทางแพง คดีลมละลาย และคดีทางปกครอง
- รวบรวมขอมูลและดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง สรุปรายงานการดําเนินการเรงรัดการชําระภาษีคาง
- ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสํานวนคดีตามกฎหมายในหนาที่สรรพสามิต
- ตรวจงานเปรียบเทียบคดี และแนะนําปญหาขอกฎหมายใหแกหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตภาค
- พิจารณาคําขอทุเลาการชําระภาษีในระหวางการใชสิทธิคัดคานการชําระภาษี
- พิจารณาสรุปเรื่องคําคัดคานการประเมินภาษี คําอุทธรณคําวินิจฉัยคําคัดคานเสนอตอผูมีอํานาจ
- ใหการอบรมทางวิชาการแกขาราชการสรรพสามิต สวนราชการอื่น และภาคเอกชนใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
- พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามที่กรมสรรพสามิตมอบอํานาจใหสํานักงานสรรพสามิตภาค
- พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวผูตองหาของหนวยงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบรางสัญญาที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคลงนามสัญญา
- พิจารณาเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
- เปนกรรมการ หรือคณะทํางานตาง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบตามที่กรมสรรพสามิตไดมอบอํานาจ
เชน งานสืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตน กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ถูกรองเรียน/กลาวหาวากระทําผิดวินัย และงาน
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สืบสวนขอเท็จจริงในเบื้องตนตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการหรือชํานาญการ ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- ชวยนิติกรเตรียมขอมูลในการดําเนินการดานกฎหมายตาง ๆ ที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบ
- รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ขอบังคับและสัญญาตาง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใชเปนแนวทางหรือคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
-

ศึกษา และพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน
เปนกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่และเรื่องอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
- การบันทึกขอมูล พิมพหนังสือเอกสารทางราชการ ตรวจสอบความถูกตองครบถวนเบื้องตนของเอกสาร การแกไขขอมูลและงานพิมพ
ตางๆ เชน พิมพการรายงานสรุปคดีภาษีคาง งานหนังสือเวียนตาง ๆ
- ศึกษารายละเอียดของขอมูลที่จะบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร การจัดเตรียมคัดแยกเอกสารขอมูลใหเปนหมวดหมูกอนนํามาบันทึกเขา
เครื่องคอมพิวเตอร การลําดับความสําคัญ ความตอเนื่องเพื่อประโยชนในการคนหาเอกสาร
- การจัดทําแฟมเก็บเอกสารแยกเปนหมวดกฎหมายทั่วไป หนังสือเวียนตาง ๆ
- การทําทะเบียนรับ-สงขอมูล และบันทึกขอมูลเขาสูระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
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- การบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขอหารือ และกฎหมายภาษีสรรพสามิตในโครงการสารสนเทศกฎหมายภาษี
สรรพสามิต เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลกฎหมายภาษีสรรพสามิตใหเปนปจจุบัน
- การศึกษาโปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในงานบันทึกขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว และเปนปจจุบันยิ่งขึ้น
- ใหคําปรึกษา แนะนําในการใชงานดานคอมพิวเตอร ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล
- ชวยปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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