
เปา้หมายที ่3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที ่5 พฒันาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธท์ี ่5.1.2 น าระบบคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
มาใช้ในการพฒันาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภบิาล


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค 1. เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานและสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บักรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ

2. สร้างความเชื่อมัน่ในการปฏบิัติงานใหก้บัผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุง พฒันา กระบวนการปฏบิัติงานใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

2. เพือ่ใหก้ารปฏบิัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

3. เพือ่ใหก้ารปฏบิัติงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

4. เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินการปฏบิัติงานทัง้หน่วยงานภายในและจากภายนอก

5. มีระบบการจดัการฐานข้อมูลการตรวจสอบทีม่ีประสิทธภิาพและเสถียร

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวไปรยา  อาจเลิศ  ต าแหน่ง นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท ์ 51113

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันใหเ้กดิการปรับปรุง พฒันา และสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บักรมสรรพสามิต

2. การปฏบิัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

1. จดัท าคู่มือการตรวจสอบการปฏบิัติงาน Process : 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการติดตามประเมินผลการ - รายงานแนวทางการตรวจสอบ ฉบับ 1 1 2

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน - จ านวนคร้ังทีเ่ผยแพร่ความรู้ คร้ัง 2 1 2 2 7

3. ปรับปรุงกระบวนการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการฐานข้อมูล

เพือ่ใช้ในการตรวจสอบ

4. พฒันาความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน และ

ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ

Output : 

ร้อยละความพงึพอใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 85 85

Outcome : 

ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามแบบ ร้อยละ 80 80

Seft Assessment ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

ไปรยา  อาจเลิศ

พชัรี  เพช็รสันทัด

2,500,000

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

 โครงการที่ 37 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน

นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ

(นางสาวไปรยา  อาจเลิศ)

(นางพชัรี  เพช็รสันทัด)

2,500,000

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

 -
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เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

กลยุทธ์ที่ 5.1.2 น าระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช้ในการพฒันาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภบิาล


ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม 1. เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต

2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏบิัติงานให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธภิาพและเสถียร ผู้อนุมัติ

2. เพื่อให้การปฏบิัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบ 

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวไปรยา  อาจเลิศ  ต าแหน่ง นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท ์ 51113

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พฒันา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต

2. การปฏบิัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุม และสามารถพบข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. ศึกษาแนวทางการจัดการการตรวจสอบที่น ามาใช้ Process : 

ในการจัดการฐานข้อมูล - แนวทางระบบการจัดการฐานข้อมูล เร่ือง 1 1

2. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - รายงานการประชุม ฉบับ 1 1

3. ทดลองน าระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล - ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบ 1 1

4. สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบฐานข้อมูล 

Output : 

รายงานผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบ

 ที่ผู้บริหารเห็นชอบ

ฉบับ 1 1

Outcome : 

ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลที่น าเข้าระบบ

จัดการฐานข้อมูล

ร้อยละ 100 100

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558

โครงการที่ 38 ปรับปรุงกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ

ไปรยา  อาจเลิศ

(นางสาวไปรยา  อาจเลิศ)

นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ

 -

2,500,000.00         

2,500,000.00         

พชัรี  เพช็รสันทัด

(นางพชัรี  เพช็รสันทัด)

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
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เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พฒันาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.1.2 น าระบบคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
มาใชใ้นการพฒันาองค์กร โดยยดึหลักธรรมาภิบาล


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 1. เพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบักรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ

2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กบัผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

วตัถุประสงค์ 1. ตรวจสอบความถกูต้อง และเชื่อถอืได้ของขอ้มูลต่าง ๆ ทางด้านเงินการบัญช ีระเบียบ การปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลย ีและด้านการบริหาร

2. ติดตามและประเมินผล เพือ่ให้หน่วยรับตรวจน าขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุง ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. ให้ค าปรึกษา แนะน า เพือ่ให้น าไปปรับปรุง/แกไ้ขการปฏิบัติงานให้ถกูต้อง

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวไปรยา  อาจเลิศ  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท์  51113

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยรับตรวจสามารถน าขอ้เสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วดั หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1.จดัท าแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)  Process :   ร้อยละ 4 0 1 1 2 0 1 2 1 1 0 0 100

(ร้อยละ 13) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 25) 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 1 1

3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 20) 1 1 3 2 0 3 2 0 4 2 0 2

4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 15) 0 0 0 0 0 3 2 0 3 2 0 5

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

6. จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) 15

ประจ าปี พ.ศ.2559 (ร้อยละ 15)

Output :

 - จ านวนรายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับ 1 1 3 2  - 3 2 0 4 2  - 2 20

 - ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหาร ร้อยละ  - 100 100 100 100  - 100 100  - 100 100  - 100

เห็นชอบ

Outcome : 

 - ร้อยละของขอ้เสนอแนะที่หน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ ร้อยละ  -  -  -  -  - 80 80  - 80 80  - 80 80

 - ร้อยละของผลส ารวจความพงึพอใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ  -  -  -  -  - 85  -  -  -  -  - 85 85

ร้อยละของขอ้เสนอแนะที่หน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ หมายถงึ การวัดผลจากหน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ้เสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใชจ้า่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

(นางพชัรี  เพช็รสันทัด)

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 -

โครงการที ่39 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภบิาล

260,280.00            

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

ไตรมาสที่ 1

260,280.00            

ไตรมาสที่ 2

ไปรยา  อาจเลิศ

(นางสาวไปรยา  อาจเลิศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

พชัรี  เพช็รสันทัด
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เปา้หมายที ่3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที ่5 พฒันาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธท์ี ่5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่ันสมัย 


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค 1. เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานและสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บักรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ

2. สร้างความเชื่อมัน่ในการปฏบิัติงานใหก้บัผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ใหเ้กดิการปรับปรุง พฒันา กระบวนการปฏบิัติงานใหม้ีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

2. เพือ่ใหก้ารปฏบิัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

3. เพือ่ใหก้ารปฏบิัติงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

4. เพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินการปฏบิัติงานทัง้หน่วยงานภายในและจากภายนอก

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวประภสัสร  เสนาพล  ต าแหน่ง นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ โทรศัพท ์ 51112

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันใหเ้กดิการปรับปรุง พฒันา และสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บักรมสรรพสามิต

2. การปฏบิัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

1. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทีน่ าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ Process : 

ทัง้ภาคเอกชน และรัฐบาล (ร้อยละ 25) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 100

2. แต่งต้ังคณะท างานโครงการ (ร้อยละ 25) 25

3. ประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบงานหรือการใช้เทคโนโลยีในกรม

สรรพสามิต (ร้อยละ 25)

10 15

4. รายงานผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมน าระบบเทคโนโลยี

มาช่วยในการตรวจสอบ (ร้อยละ 25)

25

Output :  

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ฉบับ 1 1

- รายงานการประชุม ฉบับ 1 1 2

Outcome : 

รายงานผลการด าเนินงานเตรียมความ

พร้อมทีผู้่บริหารเหน็ชอบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 53  เตรียมความพร้อมเพ่ือน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการตรวจสอบ

ประภสัสร  เสนาพล

(นางสาวประภสัสร  เสนาพล)

นักวชิาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ

 -

300,000

300,000

พชัรี  เพช็รสันทัด

(นางพชัรี  เพช็รสันทัด)

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 60



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี
เพือ่ส่งเสริมฐานะทางการคลังอยา่งยั่งยนื


กลยทุธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากบัดูแลการจดัเกบ็ภาษี เพือ่เพิม่มาตรฐานทางการคลังอยา่งยั่งยนื ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์ 1.เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน

2.ก ากบัดูแลการด าเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางนันทวดี  วีระวัฒนาเดช    ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52522

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพฒันาการจดัเกบ็ภาษี 2 ส านักมาตรฐานและพฒันาการจดัเกบ็ภาษี 2 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ มีกระบวนการท างานที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

รวมทั้งสิ้น

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

1. รวบรวมขอ้มูลสภาพปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะผ่านชอ่งทางรัยฟงัความคิดเห็น
ต่างๆ เชน่ หนังสือเวียนแบบสอบถาม E-mail

 Line Mobile เป็นต้น

Process :                                    

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20 20 20 20 10 10 100

2. การจดัประชมุเพือ่รับฟงัความคิดเห็นของผู้มี

Output :

ส่วนได้ส่วนเสีย - จ านวนคร้ังการจดัประชมุ คร้ัง 1 1

3. รวบรวมวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา

การรับฟงัความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายงานสรุปประเด็นปัญหา ฉบับ 1 1

4. จดัท าและรวบรวมแบบส ารวจความพงึพอใจ Outcome : 

ผู้เขา้ร่วมประชมุเพือ่รับฟงัความคิดเห็นของ ร้อยละความพงึพอใจของผู้เขา้ร่วมประชมุ ร้อยละ 85 85

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่รับฟงัความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. จดัท ารายงานสรุปผลการส ารวจความพงึ

พอใจและประเด็นปัญหาจากการรับฟงัความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการแกไ้ขเสนอกรมฯ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใชจ้า่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

 รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

(นางวิมลฉวี  คงเอยีด)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพฒันาการจดัเกบ็ภาษี 2

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558 

โครงการที ่3 รับฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

ขนิษฐา จริจนิดา

(นางขนิษฐา จริจนิดา)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพฒันาการจดัเกบ็ภาษี 2

วิมลฉวี  คงเอยีด

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วดั หน่วยนับ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 3



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษ
ีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ยืน


กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกระบวนการท างานใหง่้าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค การก ากับดูแลการจัดเก็บภาษ ีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ยืน ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อเปน็แนวทางในการเสริมสร้างมาตรฐาน และพฒันาการจัดเก็บภาษจีากราคาขายปลีก

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายธนกฤต  ธนโชคเดชานนท ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ  โทรศัพท ์51436

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส่วนมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษ ี1 ส านักมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษ ี2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ท าใหท้ราบถึงแนวทางการใช้ราคาขายปลีก เปน็เกณฑ์ในการค านวณภาษสิีนค้าน้ ามันและผลิตภณัฑ์น้ ามัน                           ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เพื่อรองรับประมวลกฏหมายภาษสีรรพสามิต

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

1. รวบรวมราคาขายปลีก Process : 

2. ศึกษาวธิกีารก าหนดราคาขายปลีก รายงานขอ้มลูราคาขายปลีก ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ของผู้ประกอบอตุสาหกรรม Output :

3. ศีกษาปัญหาการแจง้ราคาขายปลีก  - จ านวนรายที่ออกตรวจปฏิบัติการ ราย 3 4 7

ของผู้ประกอบอตุสาหกรรม  - รายงานผลการออกตรวจปฏิบัติการ ฉบับ 1 1 2

4. น าเสนอปัญหา อปุสรรค และแนวทางการด าเนิน

การเกี่ยวกบัราคาขายปลีก Outcome :

รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางเสนอกรมฯ ฉบับ 1 1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใชจ้า่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษ ี2

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

-                   

-                   

-                   

ไตรมาสที่ 3
กิจกรรมหลกั ตวัชี้วดั หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

วิมลฉวี  คงเอียด

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพเิศษ

(นางวิมลฉวี  คงเอียด)

(นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โครงการที ่4 ศึกษาแนวทางในการใชร้าคาขายปลีก เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีสินค้าน้ ามนัและผลิตภัณฑ์น้ ามนั เพ่ือรองรับประมวลกฏหมายภาษีสรรพสามติ

สุวันชัย  วีระวัฒนาเดช

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 4



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน


กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกระบวนการท างานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีเวทีในการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่นเสีย

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางนันทวดี  วีระวัฒนาเดช    ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52522

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส านักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 2 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถน าประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

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

1.รวบรวมและสรุปประเด็น/ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล

สภาพปัญหาเกี่ยวกับสารละลาย

Process :                           

ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ 20 20 20 20 10 10 100

2.จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน

ได้เสียเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้า

สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน

Output :                             

   - จ านวนคร้ังของการจัดประชุมฯ คร้ัง 1 1 2

3. จัดท าร่างระเบียบกรมฯ - ร่างระเบียบกรมฯ ฉบับ 1 1

4. จัดท ารายงานสรุปการพัฒนาปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อเพิ่มOutcome : 

ประสิทธิภาพมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้าสารละลาย รายงานสรุปการปรับปรุงระเบียบฯ ฉบับ 1 1

ประเภทไฮโดรคาร์บอนเสนอรองฯ เสนอกรมฯ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

 รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

โครงการที ่5 พัฒนาปรับปรุงระเบยีบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 

(นางขนิษฐา จิรจินดา)

ขนิษฐา จิรจินดา

วิมลฉวี  คงเอียด

(นางวิมลฉวี  คงเอียด)

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 5



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี
เพือ่ส่งเสริมฐานะทางการคลังอยา่งยั่งยนื


กลยทุธ์ที่ 1.2 สร้างกระบวนการท างานให้ง่าย ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากบัดูแลการจดัเกบ็ภาษี เพือ่เพิม่ฐานะทางการคลังอยา่งยั่งยนื ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์ 1. เพือ่เป็นมาตรฐานในการจดัเกบ็ภาษีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

                   2. เพือ่ความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบอตุสาหกรรม

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวทิพยสุ์ดา  ทิพยป์ระสิทธิ ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ  โทรศัพท์ 51414

นายด ารงค์ศักด์ิ  วันเอเลาะ       ต าแน่ง    นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ  โทรศัพท์ 52253

นางสุนันทา  ภาณุศักด์ิเจริญ      ต าแน่ง    นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ  โทรศัพท์ 51415

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพฒันาการจดัเกบ็ภาษี 3 ส านักมาตรฐานและพฒันาการจดัเกบ็ภาษี 2

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ เป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีสรรพสามิต

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

 1. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลการแจง้ราคาขาย ณ 

โรงงานอตุสาหกรรมและราคาขายปลีกของผู้ประกอบ

อตุสาหกรรมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ 20)

Process :                       

 ร้อยละของการด าเนินงาน
ร้อยละ 10 10 100

 2. วเิคราะห์เปรียบเทียบการใช้ราคาขาย ณ โรงงาน

อตุสาหกรรมกบัราคาขายปลีกทีใ่ช้ในการค านวณภาษี 

  (ร้อยละ 20)

10 10

3. ส ารวจราคาขายปลีกรถยนต์และรถจกัยานยนต์

เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบกบัการแจง้ราคา (ร้อยละ 20)

10 10

4. การตรวจติดตามก ากบัดูแลโรงอตุสาหกรรมใน 5 5 5 5

การบูรณาการ การด าเนินกจิกรรมทางธรุกจิให้

สอดคล้องกบักฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง (ร้อยละ 40)

5.สรุปรายงานการศึกษาเสนอกรมฯ (ร้อยละ 20) 20

Output : 

จ านวนคร้ังทีอ่อกติดตาม คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome :

รายงานการศึกษาฯเสนอกรมฯ ฉบับ 1 1

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพฒันาการจดัเกบ็ภาษี 2

(นางวิมลฉวี  คงเอยีด)

ผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558 

ระยะเวลาด าเนินการ

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพเิศษ

ชยัรัตน์  แซ่ด่าน

วิมลฉวี  คงเอยีด

(นายชยัรัตน์  แซ่ด่าน)

โครงการที ่6 ศึกษาและพัฒนาฐานขอ้มูลรถยนตแ์ละรถจักรยานยนตใ์นประเทศ และเขตปลอดอากร (Free Zone) 

เพ่ือรองรับการใชร้าคาขายปลีกแนะน าทีจ่ะใชเ้ปน็เกณฑ์ในการค านวณภาษีสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 6



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงัที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษเีพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอยา่งยั่งยนื  

กลยทุธท์ี่ 1.3 พฒันากฎหมาย
ใหม้คีวามเปน็สากลและอ านวย
ความสะดวกทางการค้า


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมตัิ

วตัถุประสงค์ พฒันากฎหมายในเร่ืองการคืนภาษสิีนค้าที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพจนใชก้ารไมไ่ด้ เพื่อใหม้คีวาม

เหมาะสมกบัสภาวการณ์เศรษฐกจิและตอบสนองต่อการแขง่ขนัของประเทศในโลกยคุปจัจบุนั

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวธิติกานต์ องอาจวาณิชย์ ต าแหน่ง นติิกรปฏบิติัการ โทรศัพท ์ 52348

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกั ส านกักฎหมาย

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ       ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558

รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมประเด็นปญัหาอปุสรรคและขอ้ Process :

เสนอแนะจากผู้มส่ีวนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 30 40 30 100

(ร้อยละ 30) ด าเนนิงาน

2. ยกร่างกฎหมายแต่ละฉบบั (ร้อยละ 40) Output :

3. เสนอร่างกฎหมายใหก้รมสรรพสามติ ร่างกฎหมาย ฉบบั 1

พจิารณา (ร้อยละ 30) Outcome :

ร่างกฎหมายเสนอกรมฯลงนาม ฉบบั 1 1

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใชจ้า่ยเกบ็ภาษทีอ้งถิ่น จ านวน       บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

กิจกรรมหลกั ตวัชี้วดั หน่วยนับ

1

ผู้รับผิดชอบหลกั

(นายวรพจน ์ด้วงพบิลูย์)

ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบยีบ

วรพจน ์ด้วงพบิลูย์

สุพจน ์ศักด์ิพบิลูยจ์ติต์

กฎหมายได้รับการปรับปรุงเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาวการณ์เศรษฐกจิและส่งเสริมความสามารถใน

การแขง่ขนั

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(นายสุพจน ์ศักด์ิพบิลูยจ์ติต์)

ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการที่ 8 พัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามติ เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและตอบสนองตอ่การแขง่ขนัของประเทศ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 8



เปา้หมายที ่2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขัน


ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่2.1 การสนับสนุนการจัดต้ังธรุกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิตที ่3 มุง่สู่การเป็นผู้น าการจัดเก็บภาษ
ีในประชาคมอาเซียนเพือ่สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน


กลยุทธ์ที ่3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานการจัดเก็บภาษีทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบกฎหมาย

และทิศทางของกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย รวมทัง้แลกเปล่ียนความรู้ทีเ่กีย่วข้อง 

กับภาษีสรรพสามิต เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวธติิกานต์ องอาจวาณิชย์ ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52348

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านักกฎหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั       เพือ่สร้างความเข้าใจและเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ทีเ่กีย่วข้องกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตในระดับอาเซียน

รวมทัง้สิน้
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ (ก าหนด Process :

กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบในการด าเนินการ) ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 20 30 30 20 100

(ร้อยละ 20) ด าเนินงาน

2. จัดการประชุมสรรพสามิตอาเซียน จ านวน 2 คร้ัง Output :

  2.1 การประชุมสรรพสามิตอาเซียนคร้ังที ่1 รายงานสรุปผลการด าเนินการ ฉบับ 1 1

  (ร้อยละ 30) ตามโครงการ

  2.2 การประชุมสรรพสามิตอาเซียนคร้ังที ่2 Outcome :

  (ร้อยละ 30) ร้อยละของบุคลากรทีม่ีความเข้าใจ ร้อยละ 80 80

3. สรุปผลการด าเนินการเสนอกรม (ร้อยละ 20) เพิม่ขึน้

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิน่ จ านวน       บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ

สุพจน์ ศักด์ิพิบูลย์จิตต์

(นายสุพจน์ ศักด์ิพิบูลย์จิตต์)

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที ่22 สร้างความเขา้ใจและแลกเปลีย่นเรียนรู้ในระดบัอาเซียน เพ่ือเปน็แนวทางในการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามติ

ผู้รบัผิดชอบหลัก วรพจน์ ด้วงพิบูลย์

(นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย)์

 

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 24



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนนิงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติที่ 5 พฒันาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.1.1  มีมาตรฐานในการปฏบิติังานที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบนัและรองรับ AEC

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค - ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่สามารถตรวจสอบแนวค าวินจิฉัยด้านกฎหมายต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปฏบิติังานได้อยา่ง

สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวธิติกานต์ องอาจวาณิชย์ ต าแหน่ง นติิกรปฏบิติัการ โทรศัพท ์ 52348

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านกักฎหมาย

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ       มีฐานข้อมูลค าวินจิฉัยทางด้านกฎหมายที่เปน็ประโยชนต่์อการปฏบิติังานของเจ้าหนา้ที่ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558

รวมทั้งสิน้
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมข้อมูลค าวินจิฉัยทางด้านกฎหมาย Process :

(ร้อยละ 40) ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 40 30 30 100

2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะหข์้อมูลค าวินจิฉัยทาง ด าเนนิการ

ด้านกฎหมายที่ควรเผยแพร่ (ร้อยละ 30) Output :

3. เผยแพร่ข้อมูลค าวินจิฉัยทางด้านกฎหมายผ่าน ข้อมูลค าวินจิฉัยทางด้านกฏหมาย ฉบบั 1 1

ระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 30) ที่จะเผยแพร่

Outcome :

ร้อยละความพงึพอใจในชุดข้อมูล ร้อยละ 85 85

ค าวินจิฉัยทางด้านกฏหมายที่

น าเข้าระบบ

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษทีอ้งถิน่ จ านวน       บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ

ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบยีบ

(นายสุพจน ์ศักด์ิพบิลูยจ์ิตต์ )

ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย

ไตรมาสที่ 4

สุพจน ์ศักด์ิพบิลูยจ์ิตต์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที ่35 เผยแพร่ข้อมูลแนวค าวินิจฉัยทางด้านกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

 

วรพจน ์ด้วงพบิลูย์

(นายวรพจน ์ด้วงพบิลูย์)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 40



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมัน่คงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพการจดัเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ยืน

กลยุทธท์ี่ 1.1.1 บริหารการจดัเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการบริหารการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

2. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้

3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวณัฏฐิญา มีสูงเนิน  ต าแหน่ง นักวชิาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์  54141 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนแผนภาษี  ส านักแผนภาษี  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจดัเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกวา่

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด รวมทั้งสิน้

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

ผลการจดัเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต Process : 

เป็นรายสินค้าและบริการ - รายงานการวเิคราะห์ผลการจดัเก็บรายได้ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

เสนอกระทรวงภายในระยะเวลาที่

กระทรวงก าหนด

- ร้อยละเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของผลการ ร้อยละ 5 5 5

จดัเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายได้

Output : 

จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิต ล้านบาท      34,445.83   35,690.67   35,912.16   34,893.92   34,223.27   37,363.76   36,001.39   35,039.36   34,484.98   34,387.52   34,495.51   34,461.62 421,400.00 

Outcome :  

ร้อยละภาษีที่จดัเก็บได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิน่ จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

หมายเหตุ: เป้าหมายรายเดือนเป็นข้อมูลเบื้องต้น รอข้อมูลที่ถูกต้องจากส านักงานสรรพสามิตภาค

ไตรมาสที่ 4

นักวชิาการภาษีช านาญการพิเศษ

(นายค านวณ  รอดข า)

ค านวณ  รอดข า

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ณัฐกร อุเทนสุต

หน่วยนับ

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

โครงการที่ 1 ติดตามและวิเคราะหผ์ลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเปน็รายสินค้าและรายเดือน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 1



เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
 ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 2.1 การสนับสนุนการจัดต้ังธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ใหเ้กิดการสร้างมูลค่า
ในการแข่งขัน


ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติที่ 3 มุ่งสู่การเปน็ผู้น าการจัดเก็บภาษ
ีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน


กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างระบบภาษีที่เปน็สากลและเหมาะสมกับบริบทของอาเซียน

ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ 1. ปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตและก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เศรษฐกิจที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวศิรินาฎ   ภกัคินี  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54133

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี  ส านักแผนภาษี ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั -

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าตามพิกัดอัตรา Process: 5

ภาษีสรรพสามติ ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงาน ระดับ

ระดับ1. ศึกษาและวเิคราะหก์ฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับ 1

โครงสร้างภาษีสรรพสามิต

ระดับ2. หารือกับหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องในการออก 2

นโยบายภาษีเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ระดับ3. เสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิตใหส้อดคล้อง 3

กับโครงสร้างภาษีใหม่

ระดับ4.  เสนอกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการ 4

ปรับโครงสร้างภาษีใหม่

ระดับ5. ออกประกาศกรมสรรพสามิตและจัดท ารายงานแผน 5

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่

Output :

รายงานผลสรุปผลกระทบ ฉบบั 1 1

Outcome :

ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบบั 1 1

บญัชร   ส่งสัมพันธ์

(นายบญัชร   ส่งสัมพันธ)์

 นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

ณัฐกร   อุเทนสุต 

(นายณัฐกร   อุเทนสุต)

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

เจา้พนักงานสรรพสามิตปฏบิัติงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 17  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 19



กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าใหม่ Process:

ระดับ1. ศึกษาและวเิคราะหแ์นวทางในการจัดเก็บ ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงาน ระดับ 1 5

ภาษีสรรพสามิต

ระดับ2. จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลัง 2

ระดับ3. เสนอร่างประกาศฯ เข้าคณะรัฐมนตรี 3

เพือ่ขอความเหน็ชอบ

ระดับ4. รอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเหน็ชอบต่อร่าง 4

ร่างประกาศกระทรวงฯ

ระดับ5. ออกประกาศกระทรวงการคลัง 5

Output :

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง ฉบบั 1 1

โครงสร้างภาษีและระบบการบริหาร

Outcome :

ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบบั 1 1

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้งถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 19



เปา้หมายที ่2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถ
ในการแขง่ขนั
 ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่2.1 การสนับสนุนการจัดต้ังธรุกจิการพฒันาภาคเอกชน ให้เกดิการสร้างมูลค่า
ในการแขง่ขนั


ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที ่3 มุง่สู่การเป็นผู้น าการจัดเกบ็ภาษี
ในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน


กลยทุธ์ที ่3.1 สร้างระบบภาษทีี่เป็นสากลและเหมาะสมกบับริบทของอาเซียน

ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย์/กลุม่/ภาค ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์

4. เพื่อพฒันาแบบจ าลองเศรษฐมิติค่าความยดืหยุน่ต่อราคา และค่าความยดืหยุน่ไขวข้องอปุสงค์ต่อราคาส าหรับสินค้าสุราและยาสูบ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

5. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการปรับอตัราภาษสีรรพสามิตสุราและยาสูบต่อการเขา้สู่ AEC

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ โทรศัพท ์ 54172

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนยทุธศาสตร์ภาษต่ีางประเทศ  ส านักแผนภาษี

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น

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

1. รวบรวมข้อมูลในการจดัท าแบบจ าลอง (ร้อยละ 20) Process : 100

2. ศึกษาโครงสร้างและมาตรการของการจดัเกบ็ภาษี ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20

สุราและยาสูบ (ร้อยละ20) 20

3. พฒันาแบบจ าลองเศรษฐมิติค่าความยืดหยุ่นต่อราคา

 และค่าความยืดหยุ่นไขวข้องอปุงค์ต่อราคา ส าหรับ

สินค้าสุราและยาสูบ (ร้อยละ20)

20

4. ศึกษาผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างอตัราภาษต่ีอ

การผลิต การบริโภคและรายได้ของรัฐจากแบบจ าลอง 

(ร้อยละ20)

20

5. รายงานความกา้วหน้าของโครงการ (ร้อยละ 20) 20

Output :

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ฉบับ 1 1

Outcome :

แบบจ าลองเศรษฐมิติค่าความยืดหยุ่น

ต่อราคา
สินค้า 1 1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที ่18 ศึกษากรอบแนวทางและจดัท าแบบจ าลองของการเปลีย่นแปลงมาตรการภาษีตอ่การบริโภคสรุาและยาสบูของกรมสรรพสามิต

1. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการปรับอตัราภาษสีรรพสามิตสุราและยาสูบ ต่ออปุส่งค์การบริโภคสุราและยาสูบ

จรัสพงษ ์ สมานบุตร

  (นายจรัสพงษ ์ สมานบุตร)

นักวชิาการภาษชี านาญการพเิศษ

ณัฐกร   อเุทนสุต 

(นายณัฐกร   อเุทนสุต )

10,000,000                  

1. กรมสรรพสามิตจะได้ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภคสุราและยาสูบ โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ของตัวอยา่ง

2. ได้แบบจ าลองระดับจุลภาคเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินมาตรการของรัฐบาลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคสุราและยาสูบ และรายได้ภาษสุีราและยาสูบ

3. เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจเชงินโยบาย เพื่อให้ผู้ก าหนดนโยบายมีขอ้มูลประกอบการตัดสินใจที่ถกูต้องและแม่นย า ท าให้
การด าเนินมาตรการภาษแีละมิใชภ่าษ ีเพื่อจ ากดัการบริโภคสุราและยาสูบในประเทศมีประสิทธภิาพมากขึน้

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

ไตรมาสที่ 4

10,000,000                  

2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการปรับปรุงอตัราภาษสีรรพสามิตสุราและยาสูบวา่มีผลต่อแนการจัดเกบ็ภาษสีรรพสามิต

3. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสุราและยาสูบในระดับราคาต่างๆ

น.ส.สมญชา   วนิทพตัร        ต าแหน่ง  นักวชิาการภาษปีฏบิัติการ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 20



เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขัน
 ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 2.1 การสนับสนุนการจัดต้ังธรุกจิการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกดิการสร้างมูลค่า
ในการแข่งขัน


ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ 3 มุ่งสู่การเป็นผู้น าการจัดเกบ็ภาษ
ีในประชาคมอาเซียนเพือ่สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน


กลยทุธ์ที่ 3.1 สร้างระบบภาษีที่เป็นสากลและเหมาะสมกบับริบทของอาเซียน

ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ศึกษาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่เป็นพลวตัรองรับการเปิด AEC ผู้อนุมัติ

2. เพือ่ศึกษาสิทธปิระโยชน์ กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตหลังจากเข้าสู่ AEC

4. เพือ่ศึกษาและจัดท าแนวทางกลยุทธก์ารจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต (Strategic Plan) เพือ่การสร้างความ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ได้เปรียบเพือ่เพิม่ศักยภาพในการจัดเกบ็ภาษีหลังจากการเปิด AEC  ให้กบัประเทศไทย

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ น.ส.ชัชฎาภรณ์  สมบัติศรีเจริญ  ต าแหน่ง นักวชิาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์ 54164

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน  ส านักแผนภาษี

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด รวมทัง้สิ้น

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

1. รวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้ในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์  (ร้อยละ 20) Process :  ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ 20 100

2. ศึกษารูปแบบการจดัเก็บ และบริหารภาษีสรรพสามิต  (ร้อยละ 20) การด าเนินงาน 20

3. ศึกษาและจดัท า Excise-Tax Supply Chain and Value Chain Strategic 

Mapping จากการเป็นฐานการผลิตร่วมในสินค้าทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัเก็บภาษี

สรรพสามิต (ร้อยละ 20)

5 5 10

4. ศึกษาและจดัท าแนวทางกลยุทธก์ารจดัเก็บรายได้ (ร้อยละ 20) 10 10

5. รายงานเบือ้งต้น  (Inception Report)   (ร้อยละ 20) 10 10

กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการปี 2559 Output :

6. รายงานความก้าวหน้าคร้ังที ่1 (Progress Report 1) สัญญาการจดัจา้งทีป่รึกษาโครงการ ฉบับ 1 1

7. รายงานความก้าวหน้าคร้ังที ่2 (Progress Report 2) Outcome : 

8. จดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการทัง้ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รายงานเบือ้งต้น  (Inception Report) ฉบับ 1 1

9. รายงานความก้าวหน้าคร้ังที ่3 (Progress Report 3)

10. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการตามยทุธศาสตรก์รมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที ่19 จดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารจดัเก็บภาษีสรรพสามติ ๕ ป ีเพ่ือรองรบัการเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

สมบัติ  เกริกชัยวนั

  (นายสมบัติ  เกริกชัยวนั)

นักวชิาการภาษีช านาญการพิเศษ

ณัฐกร  อุเทนสุต

10,000,000                  

10,000,000                  

  (นายณัฐกร  อุเทนสุต)

3. เพือ่ศึกษาและจัดท า Dynamics Excise-Tax Supply Chain and Value Chain Strategic Map จากการเป็นฐานการ

ผลิตร่วมในสินค้าที่เกี่ยวข้องกบัการจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต หลังจากการเปิด AEC

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

5. เพือ่ศึกษาแนวทางประชาสัมพันธเ์พือ่สร้างการขับเคล่ือนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตที่เป็นพลวตัรองรับการเปิด AEC

กรมสรรพสามิตจะมีแผนยุทธศาสตร์  และแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตที่เป็นพลวตัในรูปแบบ Supply Chain 

and Value Chain Strategic Map ที่ช่วยในการติดตามการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  รวมทั้งประกอบการตัดสินใจใน

การวางกลยุทธร์องรับการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) และการเป็นฐานการผลิตร่วม

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1



เปา้หมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
 ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1 การสนับสนุนการจัดต้ังธรุกิจการพฒันาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า
ในการแข่งขัน


ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 มุ่งสู่การเป็นผู้น าการจัดเก็บภาษ
ีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน


กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างมาตรฐานการจัดเก็บและโครงสร้างภาษทีี่เป็นสากล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ การปรับโครงสร้างการผลิตและก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เศรษฐกิจ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวศิรินาฎ   ภกัคินี  ต าแหน่ง โทรศัพท ์ 54133

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพฒันาโครงสร้างภาษ ี ส านักแผนภาษี ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รับ -

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

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

ระดับ1. ศึกษาและวิเคราะหแ์นวทางในการจดัเกบ็ Process:

ภาษีสรรพสามิตเพือ่ส่ิงแวดล้อม ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 1 5

ระดับ2. จดัท าร่างประกาศกระทรวงการคลัง 2

ระดับ3. เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรีเพือ่ 3

ขอความเหน็ชอบ

ระดับ4. รอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเหน็ชอบต่อร่าง 4

ประกาศกระทรวงฯ

ระดับ5.ออกประกาศกระทรวงการคลัง 5

Output :

ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง ฉบบั 1 1

โครงสร้างภาษีและระบบการบริหาร

Outcome :

ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบบั 1 1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558

โครงการที่ 20 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green Tax)

เจา้พนักงานสรรพสามิตปฏบิัติงาน

คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

บัญชร   ส่งสัมพนัธ์

(นายบัญชร   ส่งสัมพนัธ)์

นักวชิาการภาษชี านาญการพเิศษ

ณัฐกร   อุเทนสุต 

(นายณัฐกร   อุเทนสุต )

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 22



เปา้หมายที ่2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขัน
 ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่2.1 การสนับสนุนการจัดต้ังธรุกิจการพฒันาภาคเอกชน ใหเ้กิดการสร้างมูลค่า
ในการแข่งขัน


ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติที ่3 มุ่งสู่การเปน็ผู้น าการจัดเก็บภาษ
ีในประชาคมอาเซียนเพือ่สังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน


กลยุทธ์ที ่ 3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานการจัดเก็บภาษทีั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ เพือ่เปน็การแลกเปล่ียนข้อมูลการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความร่วมมือระหวา่งกันด้านภาษสีรรพสามิต 

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ น.ส.สมญชา   วนิทพตัร  ต าแหน่ง นักวชิาการภาษปีฏบิติัการ โทรศัพท ์ 54172

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนยุทธศาสตร์ภาษต่ีางประเทศ  ส านักแผนภาษี

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด รวมทั้งสิน้

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

1. ประชุมหารือกับหนว่ยงานสรรพสามิตของประเทศมาเลเซีย Process :

(ร้อยละ 25) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงาน ร้อยละ 25 100

2. ประชุมหารือกับหนว่ยงานสรรพสามิตของประเทศบรูไน 25

(ร้อยละ 25)

3. ประชุมหารือกับหนว่ยงานสรรพสามิตของประเทศฟิลิปปนิส์ 25

(ร้อยละ 25)

4. รายงานสรุปผลการการศึกษาการสร้างครือข่ายประชาคม

อาเซียนเสนอกรม (ร้อยละ 25)

25

Output :

รายงานผลการศึกษา และกรมลงนาม

แล้วเสร็จ ฉบบั 1 1

Outcome :

ฐานข้อมูลผู้ประสานงานเครือข่าย

ประชาคมอาเซียน

ชุด 1 1

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้งถิน่ จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 21 สร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน

(นายณัฐกร   อุเทนสุต )

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

สร้างความร่วมกันด้านภาษสีรรพสามิตระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

จรัสพงษ ์ สมานบตุร

  (นายจรัสพงษ ์ สมานบตุร)

นักวชิาการภาษชี านาญการพเิศษ

ณัฐกร   อุเทนสุต 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 23



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.3การเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที ่4 พฒันาการให้บริการ
สู่การเป็นองค์กรชัน้น าในระดับสากล


กลยทุธ์ที ่4.2 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งเหนือ
ความคาดหมาย


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย์/กลุม่/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการให้บริการแกผู้่ประกอบการ ให้มีบริการที่ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

2. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพด้านการบริหารจัดเกบ็ภาษนี้ ามันและเคร่ืองด่ืม

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวสิริลักษณ์  จริงจิตร  ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ โทรศัพท ์ 54252

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 1. ผู้ประกอบการได้รับบริการที่มีประสิทธภิาพ สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม

2. กรมสรรพสามิตมีขอ้มูล และระบบงานที่ครบวงจร

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. จดัท าร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20) Process : ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาวจิารณ์ (ร้อยละ 

15)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 15

3. ด าเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 

15)

15

4. ส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินงาน 20

และวธิกีารด าเนินงาน (ร้อยละ 20)

20

6. ส่งมอบเอกสารผลการวเิคราะห์แล

ออกแบบระบบงาน (ร้อยละ 10)

10

Output :

- เอกสารขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ

ประกวดราคา

ฉบับ 1 1

-  เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

-  เอกสารความต้องการระบบคอมพวิเตอร์ (SOW) ฉบับ 1 1

- เอกสารวเิคราะห์ออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

 - ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณเป็นไปตาม

เป้าหมาย

ร้อยละ 2 10 8 30 50

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน บาท

 เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

หมายเหต ุประกวดราคาแล้วเสร็จ ส านักบริหารการคลังและรายได้จะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2558

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วรีะชยั  วงศ์นันทนานนท์

(นายวรีะชยั  วงศ์นันทนานนท์)

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ

5. ส่งมอบผลการวเิคราะห์ความ

ต้องการระบบงานคอมพวิเตอร์ของ

กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

14,000,000.00        

56,000,000.00        

70,000,000.00        

โครงการที ่32 พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกสเ์ตม็รูปแบบอัตโนมัต ิเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัเก็บภาษี (น้ ามันและเครื่องดืม่)

อษุามาศ ร่วมใจ

(นางอษุามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 37



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พฒันาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค สร้างนวัตกรรมในด้านการให้บริการเพือ่ผู้ประกอบการ เจา้หน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์  -

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นายทินกร ออ่งแสงคุณ  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54232

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 1. ลดระยะเวลา ขั้นตอน และลดต้นทุนการใชบ้ริการของผู้ใชบ้ริการ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

2. กรมสรรพสามิตมีขอ้มูลครบวงจรในการบริหารจดัเกบ็ภาษีในภาพรวม

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1.จดัท าร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20) Process : ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาวจิารณ์ (ร้อยละ 20) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 20

3. ด าเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 10) 10

4. ส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินงาน (ร้อยละ 10) 10

5. ส่งมอบผลการศึกษาวเิคราะห์ความต้องการของ

ระบบงาน (ร้อยละ 15)

15

6. เอกสารการวเิคราะห์ระบบงาน ทีผ่่านการตรวจ

รับแล้ว(เพือ่เจาะจงลงไปเพือ่ให้ได้งานทีเ่สร็จจริงๆ) 

(ร้อยละ 15)

15

7. ติดต้ังระบบให้บริการของกรมสรรพสามิตเพือ่

รองรับ NSW (ร้อยละ 10)

10

Output :

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง

เอกสารการประกวดราคา

ฉบับ 1 1

- เอกสารการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

- เอกสารความต้องการระบบคอมพวิเตอร์ (SOW) ฉบับ 1 1

- เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

Outcome: 

- ระบบงาน ระบบ 1 1

- ผู้ใช้ระบบงาน ราย 5 5

- ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 2 10 8 30 50

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใชจ้า่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558 

ทินกร ออ่งแสงคุณ

(นายทินกร ออ่งแสงคุณ)

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

โครงการที ่42 พัฒนาระบบการใหบ้ริการเพ่ือรองรับ National Single Window

20,000,000

20,000,000

อษุามาศ ร่วมใจ

(นางอษุามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 48



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค แผนงาน 1 : แผนงานบริหารจดัการเศรษฐกิจมหภาคใหเ้กิดความยั่งยืน ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นาย สุรศักด์ิ วงษ์สุวรรณ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช านาญงาน โทรศัพท์ 086-6665445

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั ผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการจดัท าธรุกรรม และรวมถึงประสิทธภิาพในการเชื่อมโยงข้อมูลมีระดับทีสู่งขึ้น ระยะเวลาด าเนินการ1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

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

1. จัดท าร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20) Process : ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาวจิารณ์ (ร้อยละ 30) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 30

3. ด าเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 10) 10

4. ส่งผลการส ารวจและออกแบบการติดต้ังอุปกรณ์ 54 แห่ง (ร้อยละ 

10)

10

5. ส่งผลการติดต้ังอุปกรณ์ และผลการทดสอบ 54 แหง่ พร้อมอบรมการบริหาร

จดัการระบบเครือข่ายไร้สาย 54 แหง่ (ร้อยละ 30)
30

Output : ฉบับ

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง

เอกสารการประกวดราคา

1 1

- เอกสารผลการส ารวจและออกแบบ 1 1

- เอกสารการติดต้ังและผลการทดสอบ 1 1
Outcome: 

- ติดต้ังระบบ หน่วยงาน 54 54

- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม

เป้าหมาย

ร้อยละ 5 95 100

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน บาท

 เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

17,600,000.00 

70,400,000.00 

88,000,000.00 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการเข้าถึงข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งกรมสรรพสามิตและผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ

เจา้หน้าทีก่รมสรรพสามิต

อุษามาศ ร่วมใจ

(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

โครงการที ่43 จดัหาระบบเครอืขา่ย WIFI ส าหรบัส านักงานสรรพสามติ

โครงการตามยทุธศาสตรก์รมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

พินิจ  วฑูิรย์สฤษฎ์ศิลป์

(นายพินิจ  วฑูิรย์สฤษฎ์ศิลป)์

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 49



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ 5 พฒันาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศให้มัน่คงปลอดภัยและทันสมัย ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพวิเตอร์ส ารอง พร้อมอปุกรณ์ และระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพวิเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉิน

2. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบการส ารองข้อมูล ข้อมูลส าคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกท าลาย หรือสูญหาย 

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ (นายพนิิจ  วิฑูรยส์ฤษฎ์ศิลป)์  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54252 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 1. เพิ่มผลผลิตเนื่องจากสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันที่จ าเป็นต่อการจัดเกบ็ภาษีได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง

2. สามารถให้บริการบุคลากร ผู้ประกอบการ และ ประชาชนในการท างานทั้งในภาวะปรกติและภาวะฉุกเฉินได้

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

1. จดัท าร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20) Process : ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาวิจารณ์ (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 15

3. ด าเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 15) 15

4. ส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินงาน 10

และวิธีการด าเนินงาน (ร้อยละ 10)

5. ส่งมอบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วน   (ร้อยละ 20) 20

6. ติดต้ังระบบสารสนเทศหลัก (ร้อยละ 20) 20

Output :

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง

เอกสารการประกวดราคา

ฉบับ 1 1

- เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

- อปุกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วน ชุด 1 1

Outcome: 

- ระบบสารสนเทศ ระบบ 1 1

- ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ

เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 2 70 28 100

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 จ านวน บาท

 เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท202,812,700.00      

โครงการที ่44 จัดหาระบบศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)

ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

(นางอษุามาศ ร่วมใจ)

อษุามาศ ร่วมใจ

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

(นายพนิิจ  วิฑูรยส์ฤษฎ์ศิลป)์

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

พนิิจ  วิฑูรยส์ฤษฎ์ศิลป์

46,000,000.00        

156,812,700.00      

3. เพื่อลดระดับความเส่ียงการบริการผู้เสียภาษี เช่น อตัราสูญเสียรายได้ต่อชั่วโมง หรือมูลค่าความเสียหายอนัเกดิจากการ

สูญเสียลูกค้าในช่วงที่ระบบหลักขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้

3. ศูนยส์ ารองนี้จะช่วยให้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ สามารถน าข้อมูลส ารองมาใช้งานทดแทนข้อมูล

ที่ถูกท าให้สูญหายหรือเสียหายได้อยา่งรวดเร็ว

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 50



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค สร้างนวตักรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางนริศรา องักาพย์  ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54242

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั กรมสรรพสามิตสามารถให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการได้อยา่งต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. จดัท าร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20) Process : ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาวจิารณ์ (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 15

3. ด าเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 15) 15

4. ส่งเอกสารและแผนการด าเนินงานและวธิกีารด าเนินการและ

เคร่ืองมือในการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ (ร้อยละ 10)

10

5. ฉบบัใหบ้ริการนอกสถานที่ และชุดประชุมเคล่ือนที่ส าหรับ

การประชุมนอกสถานที่ (ร้อยละ 30)

30

6. ส่งมอบแผนปฏบิติังานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์

ฉุกเฉิน (ร้อยละ 10)

10

Output :

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ

ประกวดราคา

ฉบบั 1 1

- เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบบั 1 1

- เอกสารการส่งมอบอุปกรณ์ ฉบบั 300 300

Outcome :

- ร้อยละการเบกิจา่ยเงินงบประมาณเปน็ไปตามเปา้หมาย ร้อยละ 50 50 100

- ระบบบริการออนไลน์นอกสถานที่ แหง่ 3 3

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ ป ีพ.ศ. 2558 จ านวน บาท

 เงินงบประมาณ ป ีพ.ศ. 2559 จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

36,600,000

146,400,000

183,000,000

โครงการที ่45 ศูนย์ปฏิบัติงานส ารองและส านักงานสรรพสามิตเคลื่อนทีก่รมสรรพสามิต

(นางอษุามาศ ร่วมใจ)

ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

นริศรา องักาพย์

(นางนริศรา องักาพย)์

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

การบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งต่อเนื่อง

อษุามาศ ร่วมใจ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 51



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที ่5 พฒันาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที ่5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย์/กลุม่/ภาค สร้างนวตักรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อน าระบบบาร์โค้ตมาใชใ้นการบันทึกแบบช าระภาษทีี่รับจากผู้ประกอบการ

2. เพื่อลดกระบวนการท างานและเพิ่มประสิทธภิาพในการให้บริการการรับช าระภาษี

3. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการเคร่ืองลูกขา่ย และควบคุมก ากบัดูแลการเขา้ถงึขอ้มูลและการใชเ้คร่ืองลูกขา่ยของเจ้าหน้าที่

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นายวรีะชยั  วงศ์นันทนานนท์  ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ โทรศัพท ์ 54251

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 1. มีระบบการรับช าระภาษสีรรพสามิตที่สามารถใชบ้าร์โค้ตได้

2. มีฐานขอ้มูลภาษแีละปริมาณจากการรับช าระภาษเีพื่อสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ผลการจัดเกบ็ภาษ ีเป็นต้น

3 ผู้บริหารสามารถบริหารการจัดเกบ็ภาษไีด้จากรายงาน

4 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถลดขัน้ตอนและเพิ่มประสิทธภิาพในการรับช าระภาษี

5 ลดความผิดพลาดของขอ้มูลภาษแีละปริมาณจาการรับช าระภาษใีนการน าขอ้มูลรับช าระภาษเีขา้สู่ระบบงาน

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1.จดัท าร่างขอบเขตงาน (TOR)   (ร้อยละ 10) Process : ร้อยละ 10 100

2.ด าเนินการประชาวจิารณ์แล้วเสร็จ (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 15

3. ด าเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15) 15

4.ส่งแผนการด าเนินงาน (ร้อยละ 10) 10

10

6. ติดต้ัง ซอฟแวร์บริหารจดัการเคร่ืองลูกข่าย 20

(ร้อยละ 20)

7. เอกสารการวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 20

(ร้อยละ 20)

Output :

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ

ประกวดราคา

ฉบับ 1 1

- เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

- เอกสารความต้องการระบบคอมพวิเตอร์ (SOW) ฉบับ 1 1

- เอกสารการวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

Outcome
- ระบบซอฟแวร์บริหารจดัการเคร่ืองลูกข่าย ชุด 3,000 3,000

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

5. ก าหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพวิเตอร์ 

(ร้อยละ 10)

38,638,000.00          

38,638,000.00          

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที ่46 พัฒนาฐานขอ้มูลภาษีสรรพสามิต โดยใชบ้าร์โค้ต

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

วรีะชยั  วงศ์นันทนานนท์

(นายวรีะชยั  วงศ์นันทนานนท์)

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ

อษุามาศ ร่วมใจ

(นางอษุามาศ ร่วมใจ)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 52



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที ่5 พฒันาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที ่5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย์/กลุม่/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์

2.  เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารการจัดเกบ็ภาษรีถยนต์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวสิริลักษณ์ จริงจิตร  ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ โทรศัพท ์ 54252

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 1. เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารการจัดเกบ็ภาษอีตุสาหกรรมรถยนต์ และสามารถตรวจสอบ ติดตาม อตุสาหกรรมรถยนต์ได้ครบวงจรท าให้รัฐสามารถจัดเกบ็ภาษไีด้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึน้

4. สามารถบริหารจัดการ และติดตามความเคล่ือนไหวของผู้ใชสิ้ทธิฯ์ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1.จดัท าร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 10) Process : ร้อยละ 10 100

2.ด าเนินการประชาวจิารณ์แล้วเสร็จ (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 15

3. ด าเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15) 15

4.ส่งแผนการด าเนินงาน (ร้อยละ 15) 15

5. ก าหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพวิเตอร์ 20

(ร้อยละ 20)

6. เอกสารการวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 25

(ร้อยละ 25)

Output :

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ

ประกวดราคา

ฉบับ 1 1

- เอกสารแผนด าเนินงาน ฉบับ 1 1

- เอกสารความต้องการระบบคอมพวิเตอร์ (SOW) ฉบับ 1 1

- เอกสารการวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

Outcome :

ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 5 10 30 45

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

3. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการการขอใชสิ้ทธิฯ์ รถยนต์คันแรก และปรับปรุงระบบงานให้รองรับความต้องการ 

7 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ และเอกสารทดสอบ

ระบบงาน Test Case และ Test Script

50,000,000

50,000,000

2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบงานที่เชือ่มโยงกบักรมการขนส่งทางบกในระยะยาวยงัสามารถใชข้อ้มูลหมายเลขเคร่ืองยนต์ และหมายเลขตัวถงั ตลอดจนชือ่ผู้ครอบครองรถยนต์ ยีห่้อรถ ขนาดกระบอกสูบ

3 เป็นโครงการน าร่องในการเชือ่มขอ้มูลกบัผู้ประกอบอตุสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงตามโครงการเป็นการเชือ่มโยงยีห่้อ แบบ รุ่น หมายเลขเคร่ือง หมายเลขตัวถงั ซ่ึงในอนาคตสามารถขยายการเชือ่มโยงขอ้มูล

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที ่47 เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารการจดัเก็บภาษีรถยนต์

1. เพื่อขยายต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการภาษ ีโดยการเชือ่มโยงอตุสาหกรรมรถยนต์อยา่งครบวงจร 

หน่วยงานภาครัฐซ่ึงประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมบัญชกีลาง เป็นต้น ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ

(นายวรีะชยั  วงศ์นันทนานนท์)

วรีะชยั  วงศ์นันทนานนท์

อษุามาศ ร่วมใจ

(นางอษุามาศ ร่วมใจ)  

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 53



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค สร้างนวตักรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสารแบบบูรณาการในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

2. เพื่อสามารถให้บริการค้นหาเอกสารผ่าน Web Application ได้

3. ลดการท าส าเนาและรักษาเอกสารต้นฉบับ พร้อมทั้งป้องกนัเอกสารสูญหาย

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวสุธรีา ยามาเจริญ  ต าแหน่งนักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54567

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1. มีระบบจัดเกบ็เอกสารที่สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธภิาพและสืบค้นเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว

2.เป็นแหล่งรวบรวบเอกสารภาษีของผู้ประกอบการท่ีสามารถสืบค้นผ่านระบบได้

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1.ด าเนินการประชาวจิารณ์แล้วเสร็จ (ร้อยละ 10) Process : ร้อยละ 10 100

2. ด าเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 15

3. ด าเนินการเซนต์สัญญาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15) 15

4.ส่งแผนการด าเนินงาน (ร้อยละ 10) 10

5 ติดต้ัง ซอฟแวร์ระบบบริหารการจดัเก็บเอกสาร SOW 10

(ร้อยละ 10)

6. ติดต้ัง Scanner เอกสารการวเิคราะหอ์อกแบบ

ระบบงาน (ร้อยละ 20)

20

7. ส่งมอบโปรแกรม (ร้อยละ 20) 20

Output :

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง

เอกสารการประกวดราคา

ฉบบั 1 1

- เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบบั 1 1

- ติดต้ังซอฟแวร์ระบบบริหารการจดัเก็บเอกสาร ชุด 1 1

- เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW) ฉบบั 1 1

Outcome: 

- ร้อยละการเบกิจา่ยเงินงบประมาณเปน็ไปตาม

เปา้หมาย

ร้อยละ 5 30 30 20 85

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

หมายเหตุ  สัญญา 51/2558  วนัที่ 21 มกราคม 2558

สุธรีา ยามาเจริญ

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2558

34,271,000.00         

34,271,000.00         

โครงการที ่48 ศูนย์เอกสาร (Document Center)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ

(นางอษุามาศ ร่วมใจ)

อษุามาศ ร่วมใจ

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

(นางสาวสุธรีา ยามาเจริญ)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 54



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ


กลยทุธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธภิาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ ก ากบั ป้องกนัและปราบปราม 

ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส ผู้อนุมัติ

2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจดัเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แกผู้่สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเกบ็รายได้ 

ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

2. สนับสนุนการจัดเกบ็ภาษีของกรมสรรพสามิต ให้บรรลุตามเป้าหมาย

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอภิชญา  เทพเสนา ต าแหน่ง นักวชิาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์  53145

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเกบ็ภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนดไว้

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. จดัท าแผนงาน/โครงการปอ้งกันและ Output

ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดี คดี 318 317 318 317 318 317 318 317 318 317 318 317 3,810

2. ประชุมมอบหมายเปา้หมายการปราบปราม จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี บาท 10,431,190.50    10,431,190.50    10,431,190.50    10,431,190.50    10,431,190.50    10,431,190.50    10,431,190.50    10,431,190.50      10,431,190.50       10,431,190.50    10,431,190.50    10,431,190.50    125,174,286.00      

3. ปราบปรามจบักุมผู้กระท าผิดสินค้าตาม

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

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

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานปราบปราม กฏหมายสรรพสามิตสูงขึ้นกวา่

ผู้กระท าผิด เปา้หมาย

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน -                   บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน 23,828,100        บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน 23,828,100        บาท

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(นายสมโภชนรัฐ  แกว้น่วม)

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที ่9 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ผู้อ านวยการส่วนป้องกนัและปราบปราม 1

สมโภชนรัฐ  แกว้น่วม

(นายยงยทุธ  ภูมิประเทศ)

วา่ที่ร.ต.ยงยทุธ  ภูมิประเทศ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 9



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ

กลยุทธท์ี่ 2.1 เพิ่มประสิทธภิาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ ก ากับ ป้องกันและปราบปราม 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 

2. ตรวจสอบปราบปราม เพื่อสนับสนุนการจดัเก็บรายได้ ผู้อนุมัติ
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ
2. เพื่อสนับสนุนให้การจดัเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตบรรลุตามเป้าหมาย

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ            นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์     ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภาษีช านาญการ  โทรศัพท์ 53133
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2   ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม สตป.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ การตรวจสอบภาษีทางบัญชีบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

1. จดัท าแผนงาน/โครงการ Process : 

2. ประชุมมอบหมายจ านวนรายชื่อผู้เสียภาษี ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ใหเ้จ้าหนา้ทีผู้่รับผิดชอบเพือ่ด าเนนิการตรวจสอบ Output : 

3. วางแผนการรตรวจสอบแต่ละราย จ านวนรายทีต่รวจสอบและขอปิดแฟม้ ราย 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 66

4. ด าเนินการรวบรวม วเิคราะหข์้อมูล สรุป ส านวนงานแล้วเสร็จ

ประเด็นผลการวเิคราะห ์ขออนุมัติออกตรวจ Outcome :  

5. ออกตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ - จ านวน file รายงานผลการตรวจสอบ ราย 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 66

 ตรวจสอบบญัชีเอกสารหลักฐานย้อนหลัง ภาษทีีจ่ดัส่งไปจดัท าฐานข้อมูลธรุกจิ

ไม่น้อยกวา่ 3 เดือน สรุปผลการตรวจสอบ เป็นแนวทางปฏบิัติการตรวจสอบภาษี

 รายงานผล - จ านวนรายทีอ่อกตรวจเพิม่ขึ้นจาก ราย 2 2 4

6. ประเมินภาษ ีติดตามการช าระภาษ ีโดย เป้าหมาย

ประเมินตนเอง ขออนมุัติปดิแฟม้ส านวน รายงาน

ผลแล้วเสร็จ สมฐ. ทุกส้ินเดือน

7. ส่ง File รายงานผลการตรวจสอบที่

แล้วเสร็จให ้สมฐ. เพือ่จดัท าฐานข้อมูลธรุกจิ

เป็นแนวทางปฏบิัติการตรวจสอบภาษต่ีอไป

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

โครงการที่ 10 ตรวจสอบภาษีเชงิรุก (Field Audit)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

และการปราบปราม

อ าคา  ยอดโพธิ์

(นายอ าคา  ยอดโพธิ)์
ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 

สมโภชนรัฐ  แก้วน่วม

1,903,500                  

411,600                     

2,315,100                  

(นายสมโภชนรัฐ  แก้วน่วม)
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 10



เป้าหมายที ่3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที ่3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที ่2 เพิม่ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ


กลยทุธ์ที ่2.1 เพิม่ประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ ก ากบั ป้องกนัและปราบปราม 

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  2. ตรวจสอบปราบปราม เพือ่สนับสนุนการจัดเกบ็รายได้ ผู้อนุมัติ

3. สร้างความเป็นธรรมให้แกผู้่สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องการส่งออกสินค้าในการก ากบัดูแลของกรมสรรพสามิต

2. เพือ่ใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนเพิม่ขดีความสามารถในการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

3. เพือ่เป็นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน ในระดับมาตรฐานสากล

4. เพือ่สนับสนุนการจัดเกบ็ภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวกญัระพีร์ ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53134

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม ส านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 1. เพือ่ทราบถงึปริมาณการส่งออกสินค้าในการก ากบัดูแลของกรมสรรพสามิต ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

2. เพิม่ความรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะในการท างานร่วมกนัให้กบัขา้ราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในเชิงรุก

3. พัฒนาเพิม่ขดีความสามารถงานตรวจสอบภาษีและงานปราบปรามให้สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ขอ้มูลที่ได้จากโครงการฯ สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามผู้กระท าผิดสินค้าในการก ากบัดูแลของ

กรมสรรพสามิต ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภาษีและการปราบปรามให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน
ในระดับมาตรฐานสากล

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

Output :

1. รวบรวมข้อมูล ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

2. จัดประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบการตรวจสอบ จ านวนคร้ังจัดการประชุม คร้ัง 1 1 1 3

3. ออกตรวจปฏิบัติการและตรวจติดตาม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100

พร้อมรายงานผลการออกตรวจฯ

Outcome :

- รายงานผลเสนอผู้บริหารลงนาม ฉบับ 1 1 1 1 4

- สรุปผลวิเคราะห์และแนวทางแกไ้ข ฉบับ 1 1

ระบบการส่งออกฯ เสนอผู้บริหาร

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 โครงการที ่11 ตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการก ากับดูแลของกรมสรรพสามิต

สมโภชนรัฐ  แกว้น่วม

(นายสมโภชนรัฐ  แกว้น่วม)

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปราม

(นายอ าคา   ยอดโพธิ์ )

อ าคา   ยอดโพธิ์

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม

1,655,000                  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1,655,000                  

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 11



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยุทธท์ี่ 5.1.1  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุันและรองรับ AEC

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1 เพื่อป้องกันและลดความเสียหายอันเกิดจากภาวะฉุกเฉิน และมีผลกระทบต่อชีวติและทรัพย์สิน

ของทางราชการและประชาชนให้น้อยที่สุด

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับข้าราชการ ลูกจา้ง และพนักงานราชการ ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายชัยนาท ฉ่ าทรัพย์ ต าแหน่ง นักวชิาการพัสดุช านาญการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารการพัสดุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.  ลดความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวติ และทรัพย์สินของทางราชการ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

2.  มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

1. ก าหนดต าแหน่งหน้าทีใ่นองค์กรตามแผนควบคุม Process : 

ภาวะฉุกเฉิน (ร้อยละ 25) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 100

2. เชิญข้าราชการ ลูกจา้ง และพนักงานราชการซ่ึงปฏบิัติงาน 25

และพกัอาศัยในเขตพืน้ทีข่องกรมสรรพสามิต ซ่ึงได้ก าหนด

ต าแหน่งหน้าทีใ่นองค์กรตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน

รับฟงัค าบรรยายจากคณะวทิยากรตามหลักสูตรการป้องกนั

และควบคุมภาวะฉุกเฉินขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพ 

จ านวน 1 รุ่น (ร้อยละ 25)

3. ด าเนินการฝึกซ้อมแผน (ร้อยละ 50) 50

Output :

คู่มือ/แนวทางการจดัการหากเกดิ ฉบับ 1 1

ภาวะฉุกเฉิน

Outcome :

ร้อยละของความเสียหายต่อชีวติลดลง ร้อยละ 0 0

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

51265โทรศัพท์     

วรวรรธน์ ภิญโญ

(นายวรวรรธน์ ภิญโญ)

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558 

โครงการที่ 33 แผนรองรับภาวะฉกุเฉนิ

ชัยนาท ฉ่ าทรัพย์

(นายชัยนาท ฉ่ าทรัพย์ )

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 38



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก  

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พฒันาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยุทธ์ที่ 5.1.2  น าระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช้ในการพฒันาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภบิาล


ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมัต ิ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัญหาการคืนภาษีกรณีเงินสด และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏบิัติงานการคืนภาษีกรณีเงินสดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ส านักบริหารการคลังและรายได้

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ การปฏบิัติงานการคืนภาษี กรณีเงินสดมีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้มีการคืนเงินภาษีรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้นระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลกั ตวัชีว้ดั หน่วยนับ รวมทัง้สิน้
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดต้ังคณะท างานศึกษาการตรวจสอบ Process :

การคืนภาษกีรณีเงินสด (ร้อยละ 10) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหป์ญัหาที่เกดิขึน้ 30

ในการตรวจสอบการคืนภาษกีรณีเงินสด

(ร้อยละ 30)

3. ประสานงานกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ 20

ร่วมหาข้อสรุปของแนวทางการตรวจสอบ

การคืนภาษ ีกรณีเงินสด (ร้อยละ 20)

4. จัดท าคู่มือมาตรฐานการตรวจสอบการคืน 40

ภาษกีรณีเงินสด (ร้อยละ 40)
Output :

คู่มอืมาตรฐานการคืนภาษีกรณีเงินสด เล่ม 1 1

Outcome :

ร้อยละความถกูต้องของการตรวจสอบ ร้อยละ 95 95

การคืนภาษี กรณีเงินสด

งบประมาณทีใ่ชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษีท้องถิน่ จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

โครงการที่ 40 ก าหนดมาตรฐานการคืนภาษี กรณีเงินสด  

นิชานันท์  อัครนววิสิฐ

(นางนิชานันท์  อัครนววิสิฐ)

-

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

(นายวรวรรธน์  ภญิโญ)

วรวรรธน์  ภญิโญ

ผู้อ านวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 46



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิตที ่5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยุทธ์ที ่5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่ันสมัย 


ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ เพือ่ควบคุมการบริหารงานของคลังวสัดุให้มีประสิทธภิาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางกนกภรณ์ อินไชย  ต าแหน่ง นักวชิาเงินและบัญชีช านาญการ  โทรศัพท์ 51235

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ส านักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ และส่วนบริหารการพัสดุ

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั กรมสรรพสามิตสามารถบริหารจัดการคลังวสัดุอย่างมีประสิทธภิาพ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค (ร้อยละ 10) Process : 10 100

2.จัดท าโครงการบริหารจัดการคลังวสัดุด้วย ระบบ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5

(ร้อยละ 5)

3.แต่งต้ังคณะท างานและก าหนดขอบเขตความต้องการ 5

(ร้อยละ 5)

4.หาผู้พัฒนาระบบงานบริหารจัดการคลังวสัดุด้วยระบบ 20

Barcode (Easy Stock Control) ตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุฯ (ร้อยละ 20)

5. ตรวจรับระบบงาน สามารถออกรายงานที่ถูกต้อง 60

เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 60)

Output :

ระบบงาน"บริหารจัดการวสัดุคงคลังด้วยระบบ ระบบ 1 1

Barcode (Easy Stock Control)"

Outcome :

ร้อยละความถูกต้องของรายงาน ร้อยละ 100 100

ที่ออกจากระบบ แสดงข้อมูล

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท500,000.00        

ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ไตรมาสที่ 4

-                   

500,000.00        

วรวรรธน์ ภิญโญ

นักวชิาการเงินและบัญชีช านาญการ 

(นายวรวรรธน์ ภิญโญ)

(นางกนกภรณ์ อินไชย)

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

โครงการที ่51 บริหารจดัการคลงัวัสดดุว้ย ระบบ Barcode (Easy stock Control)

กนกภรณ์ อินไชย
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เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงัที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธท์ี่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมยั 


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้รับบริการ รวมทั้งเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งสามารถเรียกดูสถานะการเบิกจา่ยเงินได้อยา่งสะดวก

รวดเร็ว ถกูต้อง ครบถว้น และสมบูรณ์

2. เพื่อให้เกดิภาพลักษณ์ที่ดีกบัส่วนบริหารการเบิกจา่ย ส านักบริหารการคลังและรายได้

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวนิศารัตน์  กนัทะวงศ์ ต าแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ โทรศัพท์     51241

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารการเบิกจา่ย และศูนยส์ารสนเทศ

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 1. กรมสรรพสามติสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในการให้การบริการในเกณฑ์ที่ดีขึน้

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

1. ส ารวจขัน้ตอนและกระบวนการท างานด้าน Process : 

การเบิกจา่ยเงินสวสัดิการและเงินค่าใช้จา่ย ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

ระบบ GFMIS ทุกประเภทรายจา่ย (ร้อยละ 10)

2. ประชุม หารือ กับหัวหน้าฝ่ายและเจา้หน้าที่

ที่ปฏิบัติงานในส่วนการบริหารการเบิกจา่ย และ 10

แต่งต้ังคณะท างาน (ร้อยละ 10)

3. ประสานงานกับศูนยย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20

กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

4. ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบติดตาม 20

สถานะการเบิกจา่ยเงิน (e-tracking) (ร้อยละ 20)

5. ด าเนินการประชาสัมพันธ ์และให้ความรู้

เกีย่วกับการใช้งานระบบติดตามสถานะการเบิก 10

จา่ยเงิน (e-tracking) (ร้อยละ 10)

วรวรรธน์ ภิญโญ

(นายวรวรรธน์ ภิญโญ)

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ 

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558 

โครงการที่ 52 ติดตามสถานะการเบกิจ่ายเงนิด้วยระบบ e-tracking

นิศารัตน์ กนัทะวงศ์

(นิศารัตน์ กนัทะวงศ์)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 59



กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

6. ด าเนินการตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล

และติดตามประเมินผลการบูรณาการระบบ 10

ติดตามสถานะการเบิกจา่ยเงิน (e-tracking) 

(ร้อยละ 10)

7. น าผลการประเมินมาด าเนินการศึกษา 20

วเิคราะห์ (ร้อยละ 20)

Output :

ระบบติดตามสถานะการเบิกจา่ยเงิน (e-tracking) ระบบ 1 1

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ ร้อยละ 85 85

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิน่ จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 59



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ


กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ ก ากับ ป้องกันและปราบปราม 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใช้เคร่ืองมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายศิวกร  เบ็ดเสร็จ ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ โทรศัพท์ 55826

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง ระยะเวลาด าเนินการ

2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมหลกั ตวัชี้วดั หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. การตรวจสอบมาตรวดัน  ามนั Process :

และผลิตภณัฑ์น  ามนั ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output :

จ านวนเคร่ืองที่ท าการตรวจสอบแล้วเสร็จ เคร่ือง 35 35 30 35 30 40 30 35 30 35 35 30 400

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ ร้อยละ 85 85 85

อตุสาหกรรม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที ่14 ผลการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครือ่งมือวดัน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ธนา  ปล่ังสอน

(นายธนา  ปล่ังสอน)

สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล

(นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล)

หนา้ 14



กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

2. การตรวจวัดถังบรรจุน  ามัน Process :

และผลิตภัณฑ์น  ามัน ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output :

จ านวนถังที่ท าการตรวจวัดแล้วเสร็จ เคร่ือง 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ ร้อยละ 85 85 85

อุตสาหกรรม

3. การตรวจสอบเคร่ืองวัดระดับ Process :

และเคร่ืองวัดอุณหภูมิน  ามันและ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ผลิตภัณฑ์น  ามัน

Output :

จ านวนเคร่ืองที่ท าการตรวจสอบแล้วเสร็จ เคร่ือง 10 10 8 10 8 10 8 10 10 10 10 10 114

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ร้อยละ 85 85 85

อุตสาหกรรม

 - 2 -

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 15



งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั งสิ น จ านวน -        บาท

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 15



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติที ่2 เพิม่ประสิทธภิาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบรูณาการ


กลยุทธ์ที ่2.1 เพิม่ประสิทธภิาพและบรูณาการงาน ตรวจสอบ ก ากับ ปอ้งกันและปราบปราม 

ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่สนับสนุนการจัดเก็บภาษใีหม้ีประสิทธภิาพ

2. เพือ่ใช้เคร่ืองมือวดัในการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตเปน็ไปด้วยความถูกต้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายสมจิตต์  ค าทรัพย์ ต าแหน่ง โทรศัพท ์ 55834

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษสีรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

2. เพิม่ประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษสุีราแช่

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

1. การตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษา Process :

ระบบมาตรวดัสุราแช่ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output :

จ านวนมาตรวดัที่ตรวจสอบเสร็จ เคร่ือง  -  -  -  -  - 43  -  -  -  -  - 43 43

ปลีะ 2 ครั ง

Outcome :

ร้อยละความผิดพลาดที่ระบบขัดข้อง ร้อยละ 5 5 5

จัดเก็บภาษีไม่ได้

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้งถิน่ จ านวน บาท

รวมทั งสิ น จ านวน บาท

ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค

15,411,000.00             

15,411,000.00             

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล)

สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมโรงงาน

(นายจิรววิฒัน์  นิคม)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 15 พัฒนาและบ ารุงรักษาเครือ่งมือวัดเพ่ือการจัดเก็บภาษีสุราแช่

จิรววิฒัน์  นิคม

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 16



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก ธนา   ปล่ังสอน

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.3 การเพิม่ประสิทธภิาพในการท างานของกระทรวงการคลัง  (นายธนา  ปล่ังสอน)

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติที ่4 พฒันาการใหบ้ริการ
สู่การเปน็องค์กรชั นน าในระดับสากล
 ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

กลยุทธ์ที ่4.1.1  พฒันามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )

ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมตัิ สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล

วัตถุประสงค์ เพือ่พฒันา และเพิม่ประสิทธภิาพงานด้านระบบตรวจสอบมาตรวดัไอก๊าซ ได้ทันสมัย โปร่งใสและเปน็ธรรม (นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล)

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายศิวกร  เบด็เสร็จ   ต าแหน่ง วศิวกรไฟฟา้ช านาญการ  โทรศัพท ์55826 ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค กลุ่มพฒันาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั ควบคุม ตรวจสอบ ระบบมาตรวดัไอก๊าซ ใหม้ีประสิทธภิาพและมีความถูกต้อง ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

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

1. ส ารวจข้อมูลตามโรงงานอุตสาหกรรม Process :

ที่มีการใช้มาตรวดัไอก๊าซ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. จัดท าร่างรายละเอียดการออกแบบ

โครงการฯ

Output :

- รายงานข้อมูลจากการส ารวจ ฉบบั 1 1

- รายงานสรุปข้อมูลจัดท าการออกแบบ ฉบบั 1 1

- ร่างรายละเอียดการออกแบบ ฉบบั 1 1

Outcome :

- ร่างรายละเอียดการออกแบบเสนอ ฉบบั 1 1

กรมเหน็ชอบ

งบประมาณทีใ่ชต้ามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั งสิ น จ านวน -         บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 29 ออกแบบระบบการตรวจสอบมาตรวัดก๊าซและไอก๊าซ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 33



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงัที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธท์ี่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมยั 


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วตัถุประสงค์ 1. เพื่อให้ส านักงานสรรพสามติมคีวามทันสมยั สวยงาม อ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี และเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ

2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขา้ราชการในเร่ืองค่าเชา่ที่พัก และสร้างขวญัก าลังใจแกข่า้ราชการ

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปิยะมาศ  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ ต าแหน่ง นายชา่งโยธาช านาญงาน โทรศัพท์ 55858

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกั ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 1. มสีถานที่ท างานที่ทันสมยั 2. เพิ่มความสะดวกแกป่ระชาชนผู้มาติดต่อหรือช าระภาษี 3. เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่

4. ประหยดังบประมาณด้านค่าเชา่ที่พักของขา้ราชการ  5. บรรเทาความเดือนร้อนของขา้ราชการในเร่ืองที่พัก 6. สร้างขวญัและก าลังใจแกข่า้ราชการ

กิจกรรมหลกั ตวัชี้วดั หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. การจดัท าแบบกอ่สร้าง และ Output :

รายละเอยีดการกอ่สร้าง/ปรับปรุง  - จ านวนการจดัท ารูปแบบและ ชดุ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

ซ่อมแซม รายละเอยีดแล้วเสร็จ

2. การส ารวจสถานที่กอ่สร้างเพื่อ  - จ านวนโครงการที่ท าการส ารวจ โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

การจดัท าแบบและรายละเอยีด สถานที่กอ่สร้าง

การกอ่สร้าง

3. การตรวจงานกอ่สร้าง

Outcome :

 - ร้อยละของขอ้ผิดพลาดในการ

กอ่สร้าง

ร้อยละ 15 15

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใชจ้า่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั งสิ น จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

โครงการที่ 49 ก่อสรา้งส านักงานสรรพสามิตและบา้นพักข้าราชการสรรพสามิต

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวศิวกรรมทั่วไป

(นายสุรศักด์ิ  จติรานุกจิกลุ)

สุรศักด์ิ  จติรานุกจิกลุ

ประพนธ ์ ใหญ่สูงเนิน

(นายประพนธ ์ ใหญ่สูงเนิน)

วศิวกรช านาญการพิเศษ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 55



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีทันสมัย 


ยทุธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้อาคารส านักงานขของกรมสรรพสามิตสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์            (นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกจิกลุ)

2. เพื่อให้ส านักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี และเพิ่ม ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นายสุเวช  พงษาพันธ ์  ต าแหน่ง วศิวกรโยธาช านาญการ  โทรศัพท ์55853

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 1. อาคารส านักงานของกรมสรรพสามิตสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

2. มีสถานที่ท างานที่ทันสมัย

3. เพิ่มความสะดวกแกป่ระชาชนผู้มาติดต่อหรือช าระภาษี

4. เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. รวบรวมมาตรฐานและหลักเกณฑ์ Process :

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

อาคารที่สามารถลดผลกระทบต่อ Output :

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์  - สรุปข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่างๆ ฉบบั 1 1

(อาคารเขียว) ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารฯ

2. การจดัท าแบบก่อสร้าง จ านวน 4 ด้าน (สาขาวศิวกรรมโยธา,

รายละเอียดประกอบแบบและ ไฟฟ้า, เคร่ืองกลและสุขาภบิาล)

รายการประมาณราคา - ร่างแบบก่อสร้างอาคาร ฉบบั 1 1

- ร่างรายละเอียดก่อสร้างอาคาร ฉบบั 1 1

- ร่างประมาณการราคา ฉบบั 1 1

Outcome :

 - ร้อยละของอาคารที่มีมาตรฐานและ ร้อยละ 80 80

เปน็ไปตามหลักเกณฑ์อาคารประหยัด

พลังงานของกรมควบคุมมลพิษ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั งสิ น จ านวน -          บาท

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที ่50 การออกแบบอาคารส านักงานของกรมสรรพสามิตแบบอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประพนธ ์ ใหญ่สูงเนิน

            (นายประพนธ ์ ใหญ่สูงเนิน)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ

              สุรศักด์ิ  จิตรานุกจิกลุ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 56



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 เพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษ
ีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ยืน


กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุสรรคที่เกีย่วกับการด าเนินธรุกิจใบยาสูบ

2. เพื่อรับทราบข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบในฤดูการผลิตต่อไป

3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ที่เกีย่วข้องกับการด าเนินธรุกิจใบยาสูบ

4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งภาครัฐและเอกชน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางรัตนา  จันทร์เที่ยง ต าแหน่ง    นักวชิาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท ์ 52143

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษ ี2 ส านักมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษ ี1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถบูรณาการข้อมูลที่เกีย่วกับใบยาสูบ ข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบและใช้ข้อมูล ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เพื่อก าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธภิาพและหน่วยงานที่เกีย่วข้องมีความสัมพนัธท์ี่ดีต่อกัน
กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด รวมทัง้สิ้น

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

1. วางแผนจดัสัมมนาเชิงปฏบิติัการ (ร้อยละ 20) Process :  ร้อยละ 20 100

2. ก าหนดกลุ่มเปา้หมายผู้เข้าสัมมนา เช่น ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 20

ผู้ประกอบธุรกจิใบยาสูบ เจา้หน้าที่สรรพสามิต (ร้อยละ 20)

3. ประสานงานกบัส านักงานสรรพสามิตพืน้ที่ 20

ที่มีการเพาะปลูกใบยาสูบและส านักงานสรรพสามิตภาค

(ร้อยละ 20)

4. ขออนุมัติการจดัสัมมนา (ร้อยละ 20) 20

5. ด าเนินงานจดัสัมมนาและสรุปผลการสัมมนาเสนอกรมฯ 20

(ร้อยละ 20)

Output :  

 - จ านวนคร้ังในการจดัสัมมนา คร้ัง 1 1

 - จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา คน 60 60

 - รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ ฉบบั 1 1

Outcome :  

 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ 85 85

 - ระดับความส าเร็จของการรับฟังความคิดเหน็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ 5 5

งบประมาณทีใ่ชต้ามแผนงาน   จ านวน  บาท 

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น  จ านวน  บาท 

รวมทั้งส้ิน  จ านวน  บาท 

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558

 โครงการที่ 2  สัมมนาเชิงปฏิบัติบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ

ทวปี  สอนชา

ศิริเพญ็  ศิริสวสัด์ิ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

(นายทวปี  สอนชา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวชิาการสรรพสามิต รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษ ี1

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพฒันาการจัดเก็บภาษ ี2

(นางสาวศิริเพญ็ ศิริสวสัด์ิ)

หน่วยนับ

เงินงบประมาณ 500,000

500,000

ไตรมาสที ่4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 2



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.1 การเสริมสร้างความมัน่คงทางการคลัง

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิตที ่1 เพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษ
ีเพือ่ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ยืน


กลยุทธ์ที ่1.2 สร้างกระบวนการท างานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค - ผู้อนุมัติ 

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่รวบรวมข้อมูลทีใ่ช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการของสมฐ. 1

2. เพือ่จัดท าข้อมูลในรูปแบบทีเ่ผยแพร่ให้ผู้เกีย่วข้องสามารถน าไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวชิาการสรรพสามิต รักษาราชการแทน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายอาคม อ่วมส าอางค์ ต าแหน่ง นักวชิาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52151

ผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 1. เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับสินค้าประเภทสุรา ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

2. เป็นเคร่ืองมือส าหรับเจ้าหน้าทีใ่นการบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด รวมทั้งสิ้น

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

1. รวบรวมข้อกฏหมาย (พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง)Process :

ของสินค้าประเภทสุรา (ร้อยละ 50) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 25 100

2. ประชุมก าหนดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล (ร้อยละ 20) 10 10

3. เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบการเผยแพร่ข้อมูล (ร้อยละ 10) 10

4. เผยแพร่ข้อมูลในเวบ็ไซต์ของส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเกบ็ภาษี 1 10 10

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเกบ็ภาษี 1 (ร้อยละ 20)

Output :

- จ านวนคร้ังของการประชุม คร้ัง 1 1 2

- ฐานข้อมูลประเภทสุราที่กรมเห็นชอบ ฐานข้อมูล 1 1

Outcome :

ร้อยละความส าเร็จในการเผยแพร่ข้อมูล ร้อยละ 100 100

งบประมาณรวมที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

จ านวน บาท

หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

โครงการที ่7 จดัท าคลงัขอ้มลูเพ่ือการบริหารการจดัเก็บภาษีสนิค้าประเภทสรุา

ศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ทวปี  สอนชา

(นายทวปี  สอนชา)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 7



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ


กลยุทธท์ี่ 2.1 เพิ่มประสิทธภิาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ ก ากับ ป้องกันและปราบปราม 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจดัเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมน้ าอัดลมให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส

2. เพื่อน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจดัเก็บภาษี ทดแทนการใช้เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี (ฝาฯ) 

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายมงคล  สุดโต ต าแหน่ง  นักวชิาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52137

นายทศพร  นิลสิน ต าแหน่ง  นักวชิาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52137

ผู้รับผิดชอบหลัก ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจดัเก็บภาษี 1 / กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. จดัเก็บภาษีได้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

2. ลดต้นทุน และขั้นตอนการด าเนินงานทั้งต่อภาคเอกชน และภาครัฐ

รวมทัง้สิน้

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

1. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลโรงงานเคร่ืองด่ืม ทีจ่ะติดต้ัง และข้อจ ากดัของ สายการผลิต Process :

รวม 3 โรงงาน 20 สายการผลิต ประจ าปีงบประมาณ 2558 (ร้อยละ 25) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 100

2. จดัท าร่างรายละเอยีดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการ (ร้อยละ 25) 25

3. จดัซ้ือจดัจา้งและลงนามในสัญญาจา้ง (ร้อยละ 25) 25

4. ด าเนินการติดต้ังเคร่ืองมืออปุกรณ์มาตรวดัและระบบคอมพวิเตอร์ส่ือสาร 25

ทางไกล จ านวน 3 โรงงาน 20 สายการผลิต ได้แล้วเสร็จ (ร้อยละ 25)

Output :

- รายงานการส ารวจข้อมูลโรงงาน ฉบับ 1 1

เคร่ืองด่ืมทีจ่ะติดต้ัง

Outcome :

- จ านวนโรงงานทีติ่ดต้ังอปุกรณ์มาตรวดัโรงงาน 3 3

ได้แล้วเสร็จ

- ร้อยละการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ร้อยละ 15 45 25 85

เป็นไปตามเป้าหมาย

งบประมาณรวมทีใ่ช้ตามแผนงาน R เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

ทวปี  สอนชา

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

โครงการที่ 12 ตดิตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใชใ้นการควบคุมการผลติและเสยีภาษีเครื่องดื่ม

กฤติพงษ์  เวชนุเคราะห์

(นายกฤติพงษ์  เวชนุเคราะห)์

นักวชิาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด

45,000,000

45,000,000

(นายทวปี  สอนชา)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวชิาการสรรพสามิต รักษาราชการแทน

หน่วยนับ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจดัเก็บภาษี 1

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 12



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงัที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 เพิ่มประสิทธภิาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ


กลยทุธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธภิาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ ก ากบั ป้องกนัและปราบปราม 

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วตัถุประสงค์ ผู้อนุมัติ

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางวรุณีย ์ วงศ์ธนสารสิน ต าแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ช านาญการ โทรศัพท์ 54352

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกั ส่วนวเิคราะห์ 3 กลุ่มวเิคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานภายในกรมสรรพสามติสามารถน าผลที่ได้จากการวเิคราะห์ไปใชป้ระกอบในการพิจารณาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

กิจกรรมหลกั ตวัชี้วดั หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. ขออนุมติัการเดินทางไปปฏบิัติ Output :

ราชการพร้อมทั้งติดต่อประสาน จ านวนตัวอยา่งที่สุ่มและน าไป ตัวอยา่ง  - 70 70 70 70 70 - 70 70 70 70  - 630

งานส านักงานสรรพสามติภาค ท าการตรวจวเิคราะห์

และพื้นที่

2. สุ่มตัวอยา่งที่วางจ าหน่าย

ในท้องตลาด

3. ตรวจวเิคราะห์ตัวอยา่งสินค้า

ที่สุ่มซ้ือจากท้องตลาด

4. ส ารวจความพึงพอใจของ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ  -  -  -  - 85 -  - 85  -  - 85  - 85

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใชจ้า่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยทุธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(นางสาวรุ่งรัศม ี ปานปัญญาเลิศ)

โครงการที่ 13 ตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษี

รุ่งรัศม ี ปานปัญญาเลิศ

นักวทิยาศาสตร์ช านาญการ รักษาราชการแทน

 -

ผู้อ านวยการส่วนวเิคราะห์ 3

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการจดัเกบ็ภาษีสรรพสามติของประเทศ วลัลีย ์ อนิทรจกัร

ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (นางวลัลีย ์ อนิทรจกัร)

283,550

283,550

ผู้อ านวยการกลุ่มวเิคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาด าเนินการ

ในด้านการบริหารการจดัเกบ็ภาษีอยา่งมปีระสิทธภิาพ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 13



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที ่3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติที ่2 เพิม่ประสิทธภิาพ
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบรูณาการ


กลยทุธท์ี ่2.2 สร้างมาตรฐานความเปน็ธรรมในการปฏบิติังาน 
และลดการใช้ดุลพนิิจ โดยการใช้เทคโนโลยี


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่สนับสนุนงานทางด้านการปอ้งกนัและปราบปรามสินค้าน้ ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายใหม้ีประสิทธภิาพ

และมีประสิทธภิาพยัง่ยนื

2. เพือ่ตรวจพสูิจน์ของกลางน้ ามันและผลิตภณัฑ์น้ ามัน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ ต าแหน่ง โทรศัพท ์ 54342

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

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

1. ตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างน้ ามันที่ Output : 

ต้องสงสัยวา่มิชอบด้วยกฎหมาย จ านวนตัวอย่างน้ ามันที่วเิคราะห์

2. ส ารวจความพงึพอใจของ

หน่วยงานที่รับบริการ

Outcome : 

ร้อยละของความพงึพอใจ

ของหน่วยงานที่รับบริการ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 16 ตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน้ ามนัเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ ามนัที่มชิอบดว้ยกฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)

ผู้รับผิดชอบหลัก

 -

วศิน  สีตลารมณ์

(นางวลัลีย ์ อนิทรจกัร)

(นายวศิน  สีตลารมณ์)

ผู้อ านวยการส่วนวเิคราะห ์2

วลัลีย ์ อนิทรจกัร

ผู้อ านวยการกลุ่มวเิคราะหสิ์นค้าและของกลาง

วา่ที่ร้อยตรีนราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกลุ นักวทิยาศาสตร์ช านาญการ

ส่วนวเิคราะห ์2 กลุ่มวเิคราะหสิ์นค้าและของกลาง

210

ท าใหก้ารปอ้งกนัและปราบปรามสินค้าน้ ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายมีความถกูต้องรวดเร็ว และมีประสิทธภิาพสูงสุด

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

 -

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

225 225 2,125        ตัวอย่าง  - 210 210 210 185 215 225210

ร้อยละ  - 85 85 85 85

4,041,320                 

85 85 85 - 85

4,041,320                 

85 85 85
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เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาการให้บริการ
สู่การเป็นองค์กรชั้นน าในระดับสากล


กลยุทธท์ี่ 4.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวสุกัญญา  โตเลิศมงคล ต าแหน่ง นักวทิยาศาสตร์ช านาการ   โทรศัพท ์54332

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวเิคราะห์ 1 กลุ่มวเิคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มประสิทธภิาพการจดัเก็บภาษี

2. ประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. ตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างสุรา Output : 

2. ออกตรวจปฏิบัติการ ให้ความรู้ จ านวนตัวอย่างสุราที่วเิคราะห์ ตัวอย่าง  - 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45  - 450

ค าแนะน าเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา

3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ

บริการ

Outcome : 

- ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา ร้อยละ - 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 - 85

   มีความรู้เพิ่มขึ้น

- ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ - 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 - 85

  ที่รับบริการ

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

วลัลีย์  อินทรจกัร

404,000

ผู้อ านวยการส่วนวเิคราะห์ 1

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

โครงการที่ 25 ตรวจสอบคุณภาพสรุาโดยใชร้ถหอ้งปฏบิตักิารเคลื่อนที่ (Mobile Lab)

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา (นางวลัลีย์  อินทรจกัร)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

404,000

ผู้อ านวยการกลุ่มวเิคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาด าเนินการ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 28



เป้าหมายที ่3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที ่5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยุทธ์ที ่5.1.2  น าระบบคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภบิาล


ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่น าผลประเมินความผูกพันของบุคลากรเชื่อมโยงกับผลลัพธข์ององค์กรในการก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทางในการ ผู้อนุมัติ

พัฒนาระบบการบริหารงานใหม้ีประสิทธภิาพ

2. เพือ่น าผลประเมินไปวเิคราะหข์ีดความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรใหเ้กิดความพึงพอใจ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปาณิสรา เกษรบัว  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 53254

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวชิาการบริหารทรัพยากรบุคคล   ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ การน าผลการประเมินไปวเิคราะหเ์พือ่เชื่อมโยงผลลัพธแ์ละเป้าหมายของกรมสรรพสามิต           ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

 ในการก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทางการ

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

1.การประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการประเมินความผูกพนั Process : ร้อยละ 10 10 100

(ร้อยละ 10)

2.แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินโครงการ (ร้อยละ 10) ร้อยละความส าเร็จของการ 10

3. การสรุปวเิคราะหแ์ละก าหนดปจัจยัที่มีผลต่อความ

ผูกพนั

ด าเนินงาน
10

(ร้อยละ 5)

4 การประชุมคณะท างานเพื่อออกแบบและจดัท าแบบส ารวจ 10

(ร้อยละ 10)

5. ส ารวจความผูกพนัจากปจัจยัที่ก าหนดตามแบบ

ประเมินความผูกพนั  (ร้อยละ 15)
10 5

6.รวบรวมแบบส ารวจ  เพื่อการสรุปผลและวเิคราะหผ์ล

การประเมินความผูกพนัที่มีผลต่อความผาสุกของบคุลากร

5 5

(ร้อยละ 30)

7. จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (ร้อยละ 10) 5

8. การน าเสนอสรุปผลการประเมินความผูกพนัเพื่อทราบ

ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ

เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 10)

10 10

Output : 

รายงานสรุปผล ฉบบั 1 1

Outcome : 

ร้อยละความผูกพนัของบคุลากร ร้อยละ 85 85

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีทอ้งถิน่ จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558

โครงการที่ 41 ประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร

ปาณิสรา  เกษรบัว

(นางสาวปานิสรา  เกษรบัว)
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

ไตรมาสที่ 4

3. เพือ่น าผลประเมินไปก าหนดปัจจยัในการสร้างโอกาสในการปฏบิัติงานและสร้างวฒันธรรมการท างานใหบุ้คลากร

เกิดความผูกพันในองค์กร

สิริพร ธนนันทนสกุล

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
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เปา้หมายที ่3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติที ่5 พฒันาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยุทธ์ที ่5.3

ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค ผู้อนุมตัิ

เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการปฏบิติังานใหม้ีความเปน็สากล

วัตถุประสงค์

สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธภิาพและเปน็มาตรฐานสากล

ระยะเวลาด าเนินการ

นอกหน่วยงาน ตลอดจนเปน็การสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏบิติังานใหม้ีประสิทธภิาพ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายจตุพร คฤหบดี ต าแหน่ง นักทรัพยากรบคุคลช านาญการโทรศัพท ์53351-2

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส่วนบริหารงานฝึกอบรม

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั

ภารกิจขององค์กรใหบ้รรลุเปา้หมาย ยุทธศาสตร์และวสัิยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

1. โครงการฝึกอบรม/สัมนาเพื่อเพิ่ม Output :

ประสิทธภิาพภารกิจหลักของกรม - จ านวนบคุลากรที่ผ่านการฝึกอบรม คน 46 0 0 120 200 250 100 200 200 110 100 100 1,426

สรรพสามิต ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ครงการเพิ่มประสิทธภิาพ ภารกิจ

การจัดเก็บภาษี การปราบปราม หลักของกรมฯ

กฏหมายภาษี เปน็ต้น

2. โครงการฝึกอบรม/สัมนาเพื่อสนบัสนนุ

 ภารกิจหลักขององค์กร ในการพัฒนา

ทกัษะด้านต่างๆ

- จ านวนบคุลากรที่ผ่านการ

ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ

 สนบัสนนุภารกิจหลักของกรมฯ

คน 0 95 55 40 60 100 60 90 90 70 0 0 660

3. โครงการฝึกอบรม/สัมนาเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน (AEC)

- จ านวนบคุลากรที่ผ่านการ

ฝึกอบรม/สัมมนาโครงการเกีย่วกับ

ประชาคมอาเซียน

คน 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 200

Outcome :

ร้อยละ 75 75

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน R เงินงบประมาณ บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้งถิน่ บาท

รวมทั้งส้ิน บาท

จ านวน

จ านวน

สนันสนุนและส่งเสริมบคุลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาสมรรถนะ

1. เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี

2. เพือ่ส่งเสริมใหบ้คุลากรมีโลกทัศน์ที่กวา้งไกล มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ และความร่วมมือประสาน

บคุลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะ

3,500,000

3,500,000

ร้อยละของเจ้าหนา้ที่ที่ผ่านเกณฑ์

การประเมินร้อยละ 75

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

จ านวน

 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 55 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้รบัผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบคุคล

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ

(นายจตุพร คฤหบดี)

จตุพร คฤหบดี

สิริพร ธนนันทนสกุล

พฒันาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
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เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พฒันาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยุทธ์ที่ 5.3 พฒันาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรู้
สู่ประชาคมอาเซียน


ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค พฒันานวตักรรมการให้บริการแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต ประชาชน และหน่วยงานภายนอกกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต่ืนตัวในการพฒันา ปรับปรุง น าเสนอรูปแบบการให้บริการ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายคติ  อาภากุลอนุ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53332

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวตักรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นวตักรรมใหม่ด้านบริการ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

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

Process :

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

10

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นใหม้ี 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

การส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)

4. เร่ิมส่งผลงานเข้าประกวด/ด าเนินการพิจารณา 15

คัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)

5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท 15 15

 และประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก(ร้อยละ 30)

6. จดัใหม้ีการน าเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 10) 10

7. ประกาศผล (ร้อยละ 5) 5

Output :

จ านวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (เร่ือง) เร่ือง 6 6

Outcome : 

- จ านวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ราย 6 6

- ร้อยละนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมีการ

เผยแพร่องค์ความรู้

ร้อยละ 100 100

งบประมาณทีใ่ชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท4,500,000

1. ประชุมคณะท างานด าเนินการเกี่ยวกบัรางวัลนวัตกรรม

เพือ่การเปล่ียนแปลงกรมสรรพสามิตเพือ่ก าหนดกรอบ

การประกวดและเง่ือนไขการประกวด (ร้อยละ 10)

2. จดัท าประกาศคณะท างานฯ ก าหนดการส่งผลงานการ

ประกวด และสถานที่น าเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)

4,500,000

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558
โครงการที ่54 Excise Innovation Awards ครั้งที ่5

(นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท)

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ

ปัญจนี  ทิพโกมุท

สิริพร ธนนันทนสกุล

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 61



เปา้หมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงัที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนนิงานของภาครัฐ  

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติที่ 5 พฒันาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยทุธท์ี่ 5.3 พฒันาขดีสมรรถนะและเสริมสร้างทกัษะความรู้
สู่ประชาคมอาเซียน


ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค พฒันาระบบการบริหารจดัการความรู้ภายในองค์กร ผู้อนุมตัิ

วตัถุประสงค์ เพื่อใหม้กีารเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปญัจน ีทพิโกมทุ ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ โทรศัพท ์ 53331

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกั ส านกับริหารทรัพยากรบคุคล ส่วนนวัตกรรมการพฒันาทรัพยากรบคุคล

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ บคุลากรของกรมสรรพสามติเกดิการเรียนรู้และพฒันา ท าใหเ้กดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏบิติังาน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

โครงการการจัดการองค์ความรู้ของ Process :

กรมสรรพสามิต : สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 35 35 30 100

บทบาท/ภารกิจของกรมฯ และการประเมิน ด าเนินงาน

สมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน (3 องค์ความรู้)Output : 

1. ความรู้เกีย่วกับภาษสีรรพสามิต จ านวนคร้ังในการจัดการ คร้ัง 1 1 1 3

2. ความรู้การพฒันาคุณภาพ/การบริหารงานในองค์กรองค์ความรู้

3. องค์ความรู้รองรับ AEC Outcome : 

จ านวนองค์ความรู้ภาษสีรรพสามิต องค์ความรู้ 3 3

ทีไ่ด้รับการเผยแพร่

งบประมาณทีใ่ชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษที้องถิน่ จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

5,000,000

5,000,000

(นางสิริพร ธนนนัทนสกลุ)

ผู้อ านวยการส านกับริหารทรัพยากรบคุคล

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 56 จัดการความรู้เพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน

(นางสาวปญัจน ีทพิโกมทุ)

นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ

ปญัจน ีทพิโกมทุ

สิริพร ธนนนัทนสกลุ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 63



เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน
 ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1 การสนับสนุนการจดัต้ังธรุกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 มุ่งสู่การเป็นผู้น าการจดัเก็บภาษ
ีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน


กลยุทธท์ี่ 3.4 สร้างจติส านึกสู่ชุมชนและสังคมน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจดัท ากิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น าองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม ชุมชน ปกป้องส่ิงแวดล้อม

และการอนุรักษ์พลังงาน

2. เพื่อด าเนินกิจกรรมที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน ปกป้องส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทาง 

"สร้างพันธะสัญญาร่วมกับสังคม ชุมชน" : สร้างพันธสัญญา และประชาสัมพันธแ์นวคิดการในการด าเนินการเพื่อเป็นผู้น าองค์กร

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม ชุมชน ปกป้องส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน  ไปสู่สังคม

3. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น เล็งเห็นความส าคัญ

และให้ความร่วมมือในการช าระภาษีสรรพสามิตด้วยความสมัครใจ และตระหนักวา่กรมสรรพสามิตจดัเก็บภาษีเพื่อประชาชน ส่งผลให้การจดัเก็บภาษี

ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย

4. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิตในการเป็นองค์กรที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม  (CSR : Corporate Social Responsibility) เป็นผู้น าในการจดัเก็บภาษีเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงานในประชาคมอาเซียน

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประสานราชการ  ส านักงานเลขานุการกรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.กรมสรรพสามิตได้ด าเนินกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น าองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม ชุมชน ปกป้องส่ิงแวดล้อม ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

และการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางที่ก าหนด

เล็งเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีสรรพสามิตด้วยความสมัครใจ และตระหนักวา่กรมสรรพสามิต

จดัเก็บภาษีเพื่อประชาชน ส่งผลให้การจดัเก็บภาษีภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย

3. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิตในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  (CSR : Corporate Social Responsibility) เป็นผู้น าในการจดัเก็บภาษีเพื่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงานในประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

1. ศึกษา วเิคราะห ์รวบรวมข้อมูล เพือ่ก าหนดแนวทาง Process :

ในการด าเนินกจิกรรมรูปแบบกจิกรรม และระยะเวลา ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 2 2 2 2 2 10 100

ในการจดักจิกรรม (ร้อยละ 20) 

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น 

  ( นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง )

พิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง

( นายธบิดี  วฒันกุล )

นายธบิดี  วฒันกุล

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

 โครงการที่ 23 สรรพสามติเพ่ือสงัคม ปกปอ้งสิ่งแวดลอ้ม และพลงังาน  (สรรพสามติสานสมัพันธ์ คืนความสขุใหส้งัคม ชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รักษาราชการแทน

เลขานุการกรม

นักจดัการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ

หนา้ 25



กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

2. จดัท าโครงการเพือ่เสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติโครงการ

และงบประมาณ (ร้อยละ 10) 1 1 1 1 1 5

3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการจดัจา้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 2

(ร้อยละ 10)

4 ด าเนินการในพืน้ทีเ่ป้าหมาย (ร้อยละ 40) 5 5 5 5 5 5 5 5 10

5. ประชาสัมพนัธแ์ละเผยแพร่ผลการด าเนินกจิกรรม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผ่านทางช่องทางต่างๆ (ร้อยละ 10)

6. ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน (ร้อยละ 10) 1 1 3 1 1 3

Output :

- จ านวนกจิกรรมชุมชนต้นแบบ คร้ัง 4 4

- จ านวนศูนย์เรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม” แหง่ 97 97

(พืน้ทีแ่หง่การเรียนรู้)

- จ านวนต้นแบบ“สรรพสามิตจติอาสา คน 97 97

Outcome :

ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ 85 85 85

โครงการ

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท-

ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1

-

-
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เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติที่ 4 พัฒนาการใหบ้ริการ
สู่การเปน็องค์กรชั้นน าในระดับสากล

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมตัิ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใหผู้้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปญัหาและอุปสรรค

ในการปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ และการใหบ้ริการของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี และปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานในส่วนต่างๆ 
ของกรมสรรพสามิตใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวลลิตา  ชาลัง  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ โทรศัพท์ 55742
หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก ส านักงานเลขานุการกรม 
ผลที่คาดว่าจะไดร้บั กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน  และน าความต้องการของประชาชน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไปก าหนดแนวทางในการปฏบิติังานที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มคี. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระดับ1. วเิคราะหภ์ารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปดิ Process :

โอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และก าหนด ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงาน ระดับ 1 1 1 1 5

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทัง้ก าหนดประเด็นพร้อมทัง้

ก าหนดประเด็นทีจ่ะน ามาสร้างการมีส่วนร่วม

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ระดับ2. แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนของ 2 2

กรมสรรพสามิต (Stakeholder)   

ระดับ3. จัดท าแผนงาน/โครงการในการสร้างการ 3 3

มีส่วนร่วมประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2558
ระดับ4. ด าเนนิการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จ 4 4 4

ครบถ้วน  โดยมีการติดตามความคืบหนา้ของการ

ด าเนนิการ  และรายงานความคืบหนา้เสนอผู้บริหาร
ระดับ5. เผยแพร่สรุปผลการด าเนนิงาน 5

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

Output :

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงาน ร้อยละ 100 100

ในการสร้างการมีส่วนร่วมฯ

Outcome :

ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ 85 85

โครงการทีม่ีต่อการด าเนนิงาน

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้งถิน่ จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รักษาราชการแทน
( นายธิบดี  วัฒนกุล )
นายธิบดี  วัฒนกุล

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
  ( นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง )

-

โครงการที่ 26 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

-

-

พิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง

       เลขานุการกรม
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เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลงัที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาการให้บริการ
สู่การเป็นองค์กรชั้นน าในระดับสากล


กลยทุธท์ี่ 4.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม การประชาสัมพันธเ์ชงิรุก เพื่อสร้างความเขา้ใจในกฎหมายและวธิกีารเสียภาษี

วตัถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมคีวามเขา้ใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามติ ผู้อนุมัติ

ผู้จดัท าแผนงาน/โครงการ นางสาวพงษ์จนัทร์ ไกรสินธุ์ ต าแหน่ง   นักประชาสัมพันธช์ านาญการ โทรศัพท์ 51611

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกั ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ ส านักงานเลขานุการกรม

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 1. ประชาชนทั่วไปมคีวามเขา้ใจในนโยบาย บทบาทและภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามติมากขึ้น

2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมคีวามเขา้ใจและปฏิบัติตามระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพสามติ

3. ผู้มหีน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมคีวามตระหนักถงึความส าคัญและให้ความร่วมมอืในการช าระภาษีเพิ่มขึ้น ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

4. เพื่อสร้างความสัมพันธอ์นัดีกบัประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกดิความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความสมคัรใจ 

และตระหนักวา่กรมสรรพสามติจดัเกบ็ภาษีเพื่อประชาชน

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จดักิจกรรม Process : ร้อยละ 5 100

ประชาสัมพันธ ์(ร้อยละ 5) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

2. วเิคราะห์ ก าหนด ระยะเวลาและรูปแบบ 5

การผลิตส่ือประชามสัมพันธ ์(ร้อยละ 5)  

3. จดัท าโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติ    (ร้อย

ละ 10)

10

4. ส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนิน 10

การจดัจา้ง (ร้อยละ 10)

5. ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ ์  (ร้อยละ

 70)

5 5 10 10 10 10 10 10

โครงการตามยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

โครงการที่ 27 ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธช์ านาญการ รักษาราชการแทน

(นางสาวพงษ์จนัทร์ ไกรสินธุ)์

(นายธบิดี   วฒันกลุ)

ธบิดี   วฒันกลุ

พงษ์จนัทร์ ไกรสินธุ์

สรรพสามติพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รักษาราชการแทน

       เลขานุการกรม

ไตรมาสที่ 4

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 31



กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิน้

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

Output :

5.1 สปอตโทรทัศน์ จ านวนคร้ังที่เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ คร้ัง 8 7 15

5.2 วดิีทัศน์ จ านวนเร่ืองที่ผลิต เร่ือง 1 1

5.3 ส่ือส่ิงพิมพ์

    5.3.1 แผ่นพับ จ านวนแผ่นพับที่ผลิต แผ่น 40,000 40,000

    5.3.2 โปสเตอร์ จ านวนแผ่นโปสเตอร์ที่ผลิต แผ่น 1,000 1,000

    5.3.3 สต๊ิกเกอร์ จ านวนแผ่นสต๊ิกเกอร์ที่ผลิต แผ่น 5000 5,000

5.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวนคร้ังที่จดักิจกรรมประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 2

5.5 บทความหนังสือพิมพ์ จ านวนคร้ังที่เผยแพร่บทความ คร้ัง 1 1 1 1 1 5

5.6 หนังสือรายงานประจ าปี จ านวนเล่มรายงานที่เผยแพร่ เล่ม 2,500     2,500

Outcome :

ร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ร้อยละ 85 85

ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน R เงินงบประมาณ บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเก็บภาษีท้องถิน่ บาท

รวมทั้งส้ิน บาท

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

2,692,900

2,692,900

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 31



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามติที่ 4 พัฒนาการใหบ้ริการ
สู่การเปน็องค์กรชัน้น าในระดับสากล


กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค - ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลักดันใหส้ านกังานสรรพสามิตพื้นที/่พื้นที่สาขา/หนว่ยงานส่วนกลางพัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการ

2. เพื่อเพิ่มบทบาทส านกังานสรรพสามิตภาคในการร่วมผลักดันหนว่ยงานระดับพื้นที่ในการก ากับดูแลใหพ้ัฒนามาตรฐาน

การใหบ้ริการตามแนวทางที่กรมก าหนด

3. เพื่อสร้างความเชือ่มัน่ใหป้ระชาชนวา่จะได้รับบริการที่คุณภาพดีและเปน็มาตรฐานจากกรมสรรพสามิต ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

4. เพื่อยกระดับการปฏบิติังานในหนว่ยงานส่วนกลางของกรมสรรพสามิตใหม้ีมาตรฐานการ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ    นายอัคเดช  วนิยัพานชิ  ต าแหน่ง    นกัวชิาการสรรพสามิตปฏบิติัการ โทรศัพท์ 55914

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงานระดับพื้นที่/พื้นที่สาขา/หนว่ยงานส่วนกลาง มีการใหบ้ริการทั้งหนว่ยงานภายในด้วยกันเอง
และประชาชนอยา่งมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

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

1.ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพือ่แจง้ให้ทราบ และเตรียมความพร้อม Process : 100

ในการด าเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (รอ้ยละ 10) ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 10

2. ทบทวนผลการด าเนินการด้านมาตรฐานการให้บริการในหลายปีที่ผ่านมา ด าเนินงาน

เพือ่ก าหนดกรอบการด าเนินงานในปี 58  (รอ้ยละ 10) 10

3. มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน(ภาค/พืน้ที่/พืน้ที่สาขา/หน่วยงานส่วนกลาง)

ด าเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (รอ้ยละ 20) 20

4. ติดตามผลการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (รอ้ยละ 30) 30

5. รวบรวม สรุปและจดัท ารายงานผล เสนอผู้บริหาร  (รอ้ยละ 30) 30

Output :

รายงานสรุปผลการพัฒนา ฉบับ 1 1

มาตรฐานการให้บริการ

Outcome :

ร้อยละของจ านวนส านักงาน ร้อยละ 80 80

สรรพสามิตพืน้ที่/พืน้ที่สาขา

ที่ได้ผลคะแนนการพัฒนาและ

รักษามาตรฐานการให้บริการ

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 24 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

(นายอัคเดช  วนิยัพานชิ)

นกัวชิาการสรรพสามิตปฏบิติัการ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

-

ยุคล  ก าเหนดิแขก

อัคเดช  วนิยัพานชิ

-

-

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(นายยุคล  ก าเหนดิแขก)
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เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที ่3.3 การเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติที ่4 พัฒนาการใหบ้ริการ
สู่การเปน็องค์กรชั้นน าในระดับสากล


กลยทุธ์ที ่4.1.1 พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ 1. เพือ่ใหก้รมสรรพสามิตเปน็องค์กรยคุใหม่ ทนัสมัย และสร้างภาพลักษณ์ทีดี่ของหนว่ยงาน

2. เพือ่ใหบ้คุคลากรกรมสรรพสามิตสามารถน าค่านยิม STARS ไปปรับใช้ในการด าเนนิงานได้

3. เพือ่เปน็การสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของกรมสรรพสามิต

4. เพือ่ยกระดับการใหบ้ริการในหนว่ยงานของกรมสรรพสามิต และสร้างอัตลักษณ์องค์กรใหเ้ปน็รูปแบบเดียวกนั

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ  ต าแหน่ง นกัวิชาการสรรพสามิตปฏบิติัการ โทรศัพท์ 55915

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ เพือ่เปน็การสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภาพลักษณ์และการใหบ้ริการของกรม

กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

1. แต่งต้ังคณะท างานเสริมสร้างอตัตลักษณ์ Output :

กรมสรรพสามิต - ค าส่ังคณะท างานเสริมสร้างอตัลักษณ์กรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1

2. ประชุมการท างานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการเสริม - รายงานการประชุมคณะท างานฯ คร้ังที่ 1 ฉบับ 1 1

สร้างอตัลักษณ์กรมสรรพสามิต คร้ังที่ 1

3. สร้างความคิดเห็นบุคลากรของกรมสรรพสามิตถึงแนวทาง - รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นฯ ฉบับ 1 1

การเสริมสร้างอตัลักษณ์กรมสรรพสามิต

4. ประชุมการท างานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางเการสริม - รายงานการประชุมคณะท างานฯ คร้ังที่ 2 ฉบับ 1 1

สร้างอตัลักษณ์กรมสรรพสามิต คร้ังที่ 2

5. รวบรวม และสรุปการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร - รายงานสรุปผลการด าเนินงานฯ ฉบับ 1 1

Outcome :

ร้อยละการรับรู้ค่านิยมองค์กร ร้อยละ 80 80

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที ่28 เสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิตเชิงบูรณาการ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(นายยคุล ก าเหนดิแขก)

ยคุล ก าเหนดิแขก

นกัวิชาการสรรพสามิตปฏบิติัการ

(นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ)
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เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาการให้บริการ
สู่การเป็นองค์กรชั้นน าในระดับสากล
 ต าแหน่ง

กลยุทธท์ี่ 4.1.2 ศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นน า

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค ศึกษาและน ารูปแบบกระบวนการบริหารจดัการที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงและเป็นแนวทาง ผู้อนุมัติ

ในการพัฒนากรมฯให้สามารถเทียบเคียงกับองค์กรต้นแบบได้

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ทราบถึงสถานะ/ขีดความสามารถที่แท้จริงเมื่อเทียบกับองค์กรชั้นน าระดับสากล ต าแหน่ง

2.เพื่อค้นหาวธิปีฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรชั้นน าระดับสากล

3.เพื่อให้ทราบถึงจดุอ่อนจากการประเมิน (Assessment) และแสวงหาโอกาสในการปรับปรุง ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ตัวชี้วัดหลัก ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

ผู้จัดท า            นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ    ต าแหน่ง นักวชิาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 51919

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นคู่เทียบมาก าหนดเป็นแนวทางพัฒนา

และปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

1. ศึกษาเทียบเคียงกบัองค์กรในประเทศ Process : 100

ประเทศทีม่ีภารกจิคล้ายกนั (ร้อยละ 50) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ

1.1 ศึกษาและวเิคราะหห์าประเด็นการเทียบเคียง 10

(Benchmarking) (ร้อยละ 10)

1.2 สรุปผลการเทียบเคียง (ร้อยละ 20) 20

1.3 น าเสนอในรายงานผลการด าเนินงานส่ง 20

ส านักงาน ก.พ.ร. (ร้อยละ 20)

2. ศึกษาเทียบเคียงกบัองค์กรชั้นน าในต่างประเทศ

ทีไ่ด้รับรางวลัคุณภาพ (ร้อยละ 50)

2.1 จดัสัมนาเชิงปฎบิัติการเพือ่ศึกษาและวเิคราะห์ 10

หาประเด็นการเทียบเคียง (Benchmarking) 

(ร้อยละ 10)

2.2 ค้นหาวธิปีฏบิัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) 10

จากองค์กรชั้นน า (ร้อยละ 10)

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2558

(นางสาวศรัณย์ทิพย์  เสาวภาพ)

ศรัณย์ทิพย์  เสาวภาพ

ยุคล  ก าเหนดแขก

นักวชิาการสรรพสามิตช านาญการ

โครงการที่ 30 ยกระดบัคุณภาพสู่ความเปน็เลศิดว้ยกระบวนการ Benchmarking 


(นายยุคล  ก าเหนดแขก)

ไตรมาสที ่4

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3
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กิจกรรมหลัก ตัวชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิน้

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

2.3 ค้นหาความแตกต่าง (Gap Analysis) 10

และปัจจยัเอือ้ (Enabler) (ร้อยละ 10)

2.4 สรุปผลการเทียบเคียงและจดัท าแผนการ 10 10

การพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ร้อยละ 20)

Output :

 - สรุปประเด็นการเทียบเคียง ชุด 1 1

 - เอกสารสรุปผลการเทียบเคียง ชุด 1 1

 - เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

ส่งส านักงาน ก.พ.ร. 

 - สรุปประเด็นการเทียบเคียง ชุด 1 1

- จ านวนผู้เข้าร่วมค้นหาวธิปีฏบิัติ คน 30 30

ทีเ่ป็นเลิศ

- สรุปผลการค้นหาความแตกต่างฯ ชุด 1 1

- สรุปผลการเทียบเคียงฯ ชุด 1 1

 - จ านวนหน่วยงานทีไ่ด้ศึกษา หน่วยงาน 2 2

เทียบเคียง

Outcome :

รายงานสรุปผลการเทียบเคียง ฉบับ 2 2

 (Benchmarking)

เงื่อนไข  หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใหศึ้กษาเทียบเคียงกบัองค์กรชั้นน าในต่างประเทศใหค่้าน้ าหนักของการศึกษาเทียบเคียงกบัองค์กรในประเทศทีม่ีภารกจิคล้ายกนั เป็นร้อยละ 100

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษที้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสที ่4

-

2,500,000                  

2,500,000                  

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3
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เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยัง่ยืนทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3 การเพิ่มประสิทธภิาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามติที่ 4 พัฒนาการใหบ้ริการ
สู่การเปน็องค์กรชัน้น าในระดับสากล


กลยุทธ์ที่ 4.2 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหนอืความคาดหมาย

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุม่/ภาค - ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กร กระบวนการด าเนนิงาน และความเหมาะสมของต าแหนง่งานในแต่ละหนว่ยงาน

ทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กรใหม้ีความทนัสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพในปจัจุบนัและสนบัสนนุยุทธศาสตร์

ขององค์กรรวมทั้งรองรับการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

3. เพื่อใหส้ามารถก าหนดต าแหนง่งานในแต่ละหนว่ยงานใหม้ีความเหมาะสมกับปริมาณงานและประเภทของงาน 

 มีความคุ้มทนุต่องบประมาณที่เสียไป

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ    นายญาณวฒิุ ปาละชัยวฒิุ  ต าแหน่ง นกัวชิาการสรรพสามิตปฏบิติัการ โทรศัพท์ 55915

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรแบง่ส่วนราชการ และการก าหนดอัตราก าลังใหม่ใหม้ีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพงานในปจัจุบนั เพื่อใหส้ามารถปฏบิติัหนา้ที่ได้สนองตามยุทธศาสตร์และวสัิยทศันข์องกรมสรรพสามิต

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ตลอดจนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธภิาพด้วย

กิจกรรมหลัก ตวัชี้วัด หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

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

1.ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ Process :

แต่ละต าแหน่งงาน กฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน รวมถีงขั้นตอนการปฏิบัติ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 25 100

งานของเจา้หน้าที่กรมสรรพสามิต เพือ่น ามาศึกษา วิเคราะห์ปรับโครงสร้างองค์กร

(ร้อยละ 25)

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 เพือ่เปรียบเทียบรูปแบบการท างานกบัหน่วยงาน 50

ที่มีลักษณะการด าเนินงานคล้ายคลึงกนั (ร้อยละ 50)

3. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ พร้อมจดัท าร่างโครงสร้างองค์กรเสนอผู้บริหาร 25

เพือ่พิจารณาอนุมัติ และน าเสนอกระทรวงการคลังในปีงบประมาณถัดไป (ร้อยละ 25)

Output :

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ ฉบับ 1 1

Outcome :

จ านวนหน่วยงานที่ปรับโครงสร้างองค์กร หน่วยงาน 25 25

งบประมาณทีใ่ช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ยเกบ็ภาษีท้องถิ่น จ านวน บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยทุธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 31 ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือพ้ืนที่สาขาตามแนวชายแดน

ญาณวฒิุ ปาละชัยวฒิุ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

นกัวชิาการสรรพสามิตปฏบิติัการ

(นายญาณวฒิุ ปาละชัยวฒิุ)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(นายยุคล ก าเหนดิแขก)

ยุคล  ก าเหนดิแขก

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 36



เปา้หมายที ่3 การรักษาความยัง่ยนืทางการคลัง

ยทุธศาสตร์กระทรวงการคลังที ่3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนนิงานของภาครัฐ  ผู้รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์กรมสรรพสามติที ่5 พัฒนาองค์กรโดยยดึหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกบั
แนวทางประชาคมอาเซียน
                           

กลยทุธ์ที ่5.1.1 มีมาตรฐานในการปฏบิติังานทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบนัและรองรับ AEC

ยทุธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความต่อเนือ่งของการปฏบิติังานในสภาวะวิกฤติ ผู้อนุมตัิ

2 เพือ่เปน็แนวทางในการจัดท าแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ  ต าแหน่ง นกัวิชาการสรรพสามิตปฏบิติัการ โทรศัพท์ 55914

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 1. คู่มือการจัดท าแผนบริหารความต่อเนือ่ง (BCP) ของกรมสรรพสามิต ระยะเวลาด าเนินการ

2 สร้างความรู้ความเข้าใจแกบ่คุลากรในการบริหารจัดท าแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสภาวะวิกฤต

หรือเหตุกาณ์ฉุกเฉินต่างๆ

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

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

1 ทบทวนแผนบริหารความต่อเนือ่ง (BCP) ของกรมฯปทีีผ่่านมา Process : ร้อยละ 30 100

(ร้อยละ 30) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงาน

2 จัดท าโครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่จัดท าคู่มือและบริหารความต่อเนือ่ง 

(BCP) ของกรมสรรพสามิต  (ร้อยละ 30)

30

3 รวบรวมและสรุปผลการด าเนนิงาน และจัดท าเคร่ืองมือแผนบริหารความ

ต่อเนือ่ง (BCP) เสนอผู้บริหารเพือ่พิจารณาอนมุัติ (ร้อยละ 40)

40

Output :

คู่มือแผนบริหารความต่อเนือ่ง (BCP) ของกรม

สรรพสามิต

ฉบบั 3

Outcome :

ร้อยฃะการรับรู้และการเข้าร่วมซักซ้อมแผน

บริหารความต่อเนือ่ง

ร้อยละ 85 85

งบประมาณทีใ่ชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษีทอ้งถิ่น จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

                  ยคุล ก าเหนดิแขก               

 ( นายยคุล ก าเหนดิแขก )  

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1 ตุลาคม 2557 - 30 กนัยายน 2558

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที ่34 จัดท าคู่มือและบริหารความต่อเน่ือง (Business Continuous Plan : BCP) ของกรมสรรพสามิต   

ญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ

 ( นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ )

นกัวิชาการสรรพสามิตปฏบิติัการ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 39



เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง ผู้รบัผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามติที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน


กลยุทธ์ที่ 5.1.2 น าระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภบิาล


ยุทธศาสตรส์ านัก/ศูนย/์กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมตัิ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใหก้ารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความต่อเนื่อง และสามารถเข้าสู่ความเปน็เลิศ

    ได้อย่างมีประสิทธิผล

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลกรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

   คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิต ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

3. เพื่อใหก้ารจัดท ารายงานผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต

   เปน็ไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

4. เพื่อขยายผลและผลักดันใหก้ารพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐของกรมด าเนินไปได้อย่างเปน็รูปธรรม

   เมื่อเทยีบกับองค์กรชั้นน าระดับสากล

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวศรัณทพิย์ เสาวภาพ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 51919

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าสู่ความเปน็เลิศได้อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

ระดบัที่ 1 (ร้อยละ 20) Process :

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิงาน ร้อยละ 10 100

2. จัดท ากรอบแนวทางการประเมินแบบ

บรูณาการ (ร้อยละ 10)

10

ระดบัที่ 2 (ร้อยละ 35)

3. จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ด าเนนิการตามเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 1 คร้ัง 

(ร้อยละ 15)

15

5 5 10

ระดบัที่ 3 (ร้อยละ 15)

5

1. ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังกรรมการหรือ

คณะท างานการพฒันาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (ร้อยละ 10)

4. จัดสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพือ่ด าเนนิการ

ตามเกณฑ์คุณภาพ (ร้อยละ 20)

5. แจ้งใหท้กุหนว่ยงานด าเนนิการตามกรอบ

แนวทางการประเมินแบบบรูณาการ (ร้อยละ

 5)

ยุคล ก าเหนิดแขก

(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

หวัหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการที่ 36 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ศรัณทพิย์ เสาวภาพ
(นางสาวศรัณทพิย์ เสาวภาพ)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่ กค.0619/328 ลว.12 ม.ีค.58 หนา้ 42



กิจกรรมหลัก ตวัชีว้ัด หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

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

5 5

ระดบัที่ 4 (ร้อยละ 20)

7. จัดท ารายงานการด าเนนิงานเพือ่สมัครเข้า

รับรางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(ร้อยละ 20)

20

ระดบัที่ 5 (ร้อยละ 10)

10

Output :

- จ านวนคร้ังทีจ่ัดประชุม และสรุปผล ชุด 1 1 1 3

- กรอบแนวทางการประเมินแบบบรูณา

การ

ฉบบั 1 1

- จ านวนรายงานผลการด าเนนิงานที่

สมัครขอรับรางวลัคุณภาพการบริหาร

ภาครัฐรายหมวด

คร้ัง 1 1

Outcome :

รางวลั 1 1

งบประมาณที่ใชต้ามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้งถิน่ จ านวน บาท

รวมทัง้ส้ิน จ านวน บาท

หมายเหตุ

1. การสรุปรายงานผลการด าเนนิการเพือ่เสนอผู้บริหาร จะด าเนนิการในเดือนตุลาคม 2558 (กิจกรรมหลักที ่8)

2. การด าเนนิโครงการขึน้อยูก่ับการได้รับจัดสรรงบประมาณ

ไตรมาสที่ 4

1. รางวลัคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐรายหมวด

2,100,000

2,100,000

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

6. ติดตามผลการด าเนนิงานแบบบรูณาการ 6

 และ 12 เดือน (ร้อยละ 10)

8. สรุปรายงานผลการด าเนนิการเพือ่เสนอ

ผู้บริหาร *(ร้อยละ 10)
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