โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 37 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการติดตามประเมินผลการ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ไปรยา อาจเลิศ
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นางสาวไปรยา อาจเลิศ)
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กรมสรรพสามิต
ผูอ้ นุมัติ
พัชรี เพ็ชรสันทัด
2. สร้างความเชื่อมัน่ ในการปฏิบัติงานให้กบั ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
1. เพือ่ ให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
2. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
4. เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินการปฏิบัติงานทัง้ หน่วยงานภายในและจากภายนอก
5. มีระบบการจัดการฐานข้อมูลการตรวจสอบทีม่ ีประสิทธิภาพและเสถียร
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ โทรศัพท์ 51113
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กรมสรรพสามิต
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ตัวชีว้ ัด
Process :
- รายงานแนวทางการตรวจสอบ
- จานวนครั้งทีเ่ ผยแพร่ความรู้

หน่วยนับ

ฉบับ
ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

2

1
2

2

1

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1

รวมทัง้ สิน้

2
7

3. ปรับปรุงกระบวนการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูล
เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ
4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน และ
ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ
Output :
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
Outcome :
ร้อยละของผลการประเมินตนเองตามแบบ
Seft Assessment ทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ร้อยละ

85

85

ร้อยละ

80

80

o เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

2,500,000
2,500,000

บาท
บาท
บาท
หน ้า 43

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 38 ปรับปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
กลยุทธ์ที่ 5.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต
2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
1. เพื่อให้มีระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเสถียร
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบ
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
โทรศัพท์ 51113
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุม และสามารถพบข้อผิดพลาดได้รวดเร็ว
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ไปรยา อาจเลิศ
(นางสาวไปรยา อาจเลิศ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

ผู้อนุมัติ

พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

1. ศึกษาแนวทางการจัดการการตรวจสอบที่นามาใช้
ในการจัดการฐานข้อมูล

Process :
- แนวทางระบบการจัดการฐานข้อมูล

เรื่อง

2. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
3. ทดลองนาระบบการจัดการฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

- รายงานการประชุม
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ฉบับ
ระบบ

Output :
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ที่ผู้บริหารเห็นชอบ

ฉบับ

1

1

Outcome :
ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลที่นาเข้าระบบ
จัดการฐานข้อมูล

ร้อยละ

100

100

1

1
1
1

1
1

4. สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

o เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
2,500,000.00 บาท
2,500,000.00 บาท

หน ้า 44

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 39 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
วัตถุประสงค์

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กรมสรรพสามิต
2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัตงิ านให้กบั ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
1. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านเงินการบัญชี ระเบียบ การปฏิบัตงิ าน
ผลการปฏิบัตงิ าน ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร
2. ติดตามและประเมินผล เพือ่ ให้หน่วยรับตรวจนาข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุง
การปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ให้คาปรึกษา แนะนา เพือ่ ให้นาไปปรับปรุง/แก้ไขการปฏิบัตงิ านให้ถกู ต้อง
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยรับตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก
1.จัดทาแผนการการปฏิบัตงิ าน (Engagement Plan)
(ร้อยละ 13)
2. ปฏิบัตงิ านตรวจสอบ (ร้อยละ 25)
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 20)
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 15)
5. การให้คาปรึกษาแนะนา (ร้อยละ 12)
6. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan)
ประจาปี พ.ศ.2559 (ร้อยละ 15)

ตัวชี้วดั
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
- จานวนรายงานผลการตรวจสอบภายใน
- ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหาร
เห็นชอบ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

หน่วยนับ
ร้อยละ

ฉบับ
ร้อยละ

ต.ค.
4

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
0

ธ.ค.
1

3
1
0
1

2
1
0
1

1

1
100

-

ไปรยา อาจเลิศ
(นางสาวไปรยา อาจเลิศ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

ผู้อนุมัติ

พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

โทรศัพท์ 51113

ม.ค.
1

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
2

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
1
2

มี.ค.
0

3
3
0
1

1
2
0
1

3
0
0
1

2
3
3
1

2
2
2
1

3
100

2
100

-

3

100

-

2
100

มิ.ย.
1

ก.ค.
1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
0

3
0
0
1

2
4
3
1

2
2
2
1

1
0
0
1

1
2
5
1
15

0
100

4

2
100

100

2
-

20
100

80
85

80
85

-

Outcome :
ร้อยละ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ
80
80
80
80
ร้อยละ
- ร้อยละของผลสารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
85
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ หมายถึง การวัดผลจากหน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 เงินงบประมาณ
จานวน
260,280.00 บาท
o เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
จานวน
บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน
260,280.00 บาท

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
0

100

หน ้า 45

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 53 เตรียมความพร้อมเพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ประภัสสร เสนาพล
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นางสาวประภัสสร เสนาพล)
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กรมสรรพสามิต
ผูอ้ นุมัติ
พัชรี เพ็ชรสันทัด
2. สร้างความเชื่อมัน่ ในการปฏิบัติงานให้กบั ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
1. เพือ่ ให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
2. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
4. เพือ่ เตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินการปฏิบัติงานทัง้ หน่วยงานภายในและจากภายนอก
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทรศัพท์ 51112
นางสาวประภัสสร เสนาพล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั กรมสรรพสามิต
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทีน่ าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ
ทัง้ ภาคเอกชน และรัฐบาล (ร้อยละ 25)
2. แต่งตั้งคณะทางานโครงการ (ร้อยละ 25)

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทัง้ สิน้

100
25
10

15
25

Output :
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- รายงานการประชุม
Outcome :
รายงานผลการดาเนินงานเตรียมความ
พร้อมทีผ่ ู้บริหารเห็นชอบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

25

3. ประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบงานหรือการใช้เทคโนโลยีในกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 25)
4. รายงานผลการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมนาระบบเทคโนโลยี
มาช่วยในการตรวจสอบ (ร้อยละ 25)

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ม.ค.

ฉบับ
ฉบับ

1
1

ฉบับ
 เงินงบประมาณ
R เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

1
2

1
1
จานวน
จานวน
จานวน

300,000
300,000

1

บาท
บาท
บาท
หน ้า 60

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 3 รับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในการบริหารงาน
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพือ่ เพิม่ มาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการทางาน

ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผู้อนุมัติ

วิมลฉวี คงเอียด
(นางวิมลฉวี คงเอียด)

2.กากับดูแลการดาเนินการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีกระบวนการทางานที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ตัวชี้วดั

1. รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและ
Process :
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางรัยฟังความคิดเห็น ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ต่างๆ เช่น หนังสือเวียนแบบสอบถาม E-mail
Line Mobile เป็นต้น

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 52522

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

ขนิษฐา จิรจินดา
(นางขนิษฐา จิรจินดา)

หน่วยนับ

ร้อยละ

ต.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

20

20

ม.ค.

20

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

20

10

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

10

รวมทั้งสิ้น

100

2. การจัดประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นของผู้มี
Output :

ส่วนได้สว่ นเสีย
- จานวนครั้งการจัดประชุม
3. รวบรวมวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา - รายงานสรุปประเด็นปัญหา
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย

ครั้ง
ฉบับ

1
1

1
1

85

85

4. จัดทาและรวบรวมแบบสารวจความพึงพอใจ Outcome :
ผู้เข้าร่วมประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
5. จัดทารายงานสรุปผลการสารวจความพึง
พอใจและประเด็นปัญหาจากการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการแก้ไขเสนอกรมฯ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ
เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58




เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท
หน ้า 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 4 ศึกษาแนวทางในการใช้ราคาขายปลีก เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน เพื่อรองรับประมวลกฏหมายภาษีสรรพสามิต
ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
สร้างกระบวนการทางานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
การกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษีจากราคาขายปลีก
นายธนกฤต ธนโชคเดชานนท์ ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 51436
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ทาให้ทราบถึงแนวทางการใช้ราคาขายปลีก เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
เพื่อรองรับประมวลกฏหมายภาษีสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1. รวบรวมราคาขายปลีก

Process :

2. ศึกษาวิธกี ารกาหนดราคาขายปลีก

รายงานข้อมูลราคาขายปลีก

ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

Output :

3. ศีกษาปัญหาการแจ้งราคาขายปลีก

- จานวนรายที่ออกตรวจปฏิบัตกิ าร

ราย

ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

- รายงานผลการออกตรวจปฏิบัตกิ าร

ฉบับ

ฉบับ

ไตรมาสที่ 1

สุวันชัย วีระวัฒนาเดช
(นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

วิมลฉวี คงเอียด
(นางวิมลฉวี คงเอียด)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

รวมทั้งสิ้น

12

4
1

7
1

2

4. นาเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดาเนิน
การเกี่ยวกับราคาขายปลีก

Outcome :
รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางเสนอกรมฯ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ฉบับ

1
o เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

1

หน ้า 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 5 พัฒนาปรับปรุงระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

สร้างกระบวนการทางานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน
เพื่อให้มีเวทีในการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่นเสีย
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 52522
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สานักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถนาประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปปรับปรุงกระบวนการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ
ระยะเวลาด
่งขึ้น าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1.รวบรวมและสรุปประเด็น/ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล
สภาพปัญหาเกี่ยวกับสารละลาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

(นางขนิษฐา จิรจินดา)

หน่วยนับ

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
าเนินงาน:
2.จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วน ดOutput
ได้เสียเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้า
- จานวนครั้งของการจัดประชุมฯ ครั้ง
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
3. จัดทาร่างระเบียบกรมฯ
- ร่างระเบียบกรมฯ
ฉบับ
4. จัดทารายงานสรุปการพัฒนาปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อเพิOutcome
่ม
:
ประสิทธิภาพมาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้าสารละลาย รายงานสรุปการปรับปรุงระเบียบฯ ฉบับ
ประเภทไฮโดรคาร์บอนเสนอรองฯ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ขนิษฐา จิรจินดา
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผู้อนุมัติ

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

20

20

20

20

10

วิมลฉวี คงเอียด
(นางวิมลฉวี คงเอียด)

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

10

รวมทั้งสิ้น

100
1

1

2
1

1

1

1

เสนอกรมฯ

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

หน ้า 5

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 6 ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ และเขตปลอดอากร (Free Zone)
เพื่อรองรับการใช้ราคาขายปลีกแนะนาทีจ่ ะใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
(นายชัยรัตน์ แซ่ดา่ น)
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
สร้างกระบวนการทางานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพือ่ เพิม่ ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ผู้อนุมัติ
วิมลฉวี คงเอียด
1. เพือ่ เป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์
(นางวิมลฉวี คงเอียด)
2. เพือ่ ความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
นางสาวทิพย์สดุ า ทิพย์ประสิทธิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 51414
นายดารงค์ศกั ดิ์ วันเอเลาะ
ตาแน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 52253
นางสุนันทา ภาณุศกั ดิ์เจริญ ตาแน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 51415
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาดาเนินการ1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีสรรพสามิต

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

1. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลการแจ้งราคาขาย ณ Process :
โรงงานอุตสาหกรรมและราคาขายปลีกของผู้ประกอบ ร้อยละของการดาเนินงาน
อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 20)

ผู้รับผิดชอบหลัก

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

10

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

4. การตรวจติดตามกากับดูแลโรงอุตสาหกรรมใน

5

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

100

10

10

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

10

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรมกับราคาขายปลีกทีใ่ ช้ในการคานวณภาษี
(ร้อยละ 20)
3. สารวจราคาขายปลีกรถยนต์และรถจักยานยนต์
เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบกับการแจ้งราคา (ร้อยละ 20)

ชัยรัตน์ แซ่ดา่ น

10

10

5

5

5

การบูรณาการ การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้
สอดคล้องกับกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (ร้อยละ 40)

5.สรุปรายงานการศึกษาเสนอกรมฯ (ร้อยละ 20)

20
Output :
จานวนครั้งทีอ่ อกติดตาม

ครั้ง

1

1

1

1

4

1

1

Outcome :
รายงานการศึกษาฯเสนอกรมฯ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ฉบับ
o เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น จานวน

บาท

รวมทัง้ สิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

จานวน

บาท
หน ้า 6

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 8 พัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต เพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
พัฒนากฎหมายให้มคี วามเป็นสากลและอานวยความสะดวกทางการค้า
พัฒนากฎหมายในเรื่องการคืนภาษีสนิ ค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ เพื่อให้มคี วาม
เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบนั
นางสาวธิตกิ านต์ องอาจวาณิชย์ ตาแหน่ง นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
โทรศัพท์
52348
สานักกฎหมาย

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อ
เสนอแนะจากผู้มสี ว่ นได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ร้อยละ 30)
2. ยกร่างกฎหมายแต่ละฉบับ (ร้อยละ 40)
3. เสนอร่างกฎหมายให้กรมสรรพสามิต
พิจารณา (ร้อยละ 30)

ผู้รับผิดชอบหลัก

(นายวรพจน์ ด้วงพิบลู ย์)
ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
ผู้อนุมตั ิ

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
Output :
ร่างกฎหมาย
Outcome :
ร่างกฎหมายเสนอกรมฯลงนาม

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ร้อยละ

เม.ย.

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

40

30

30

1

ฉบับ
ฉบับ
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีทอ้ งถิ่น
รวมทั้งสิ้น

สุพจน์ ศักดิ์พบิ ลู ย์จติ ต์
(นายสุพจน์ ศักดิ์พบิ ลู ย์จติ ต์ )
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

กฎหมายได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขัน
ตัวชี้วดั

วรพจน์ ด้วงพิบลู ย์

100

1
1

จานวน
จานวน
จานวน

รวมทั้งสิ้น

1

บาท
บาท
บาท
หน ้า 8

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 22 สร้างความเข้าใจและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในระดับอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

การสนับสนุนศักยภาพและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า
มุง่ สู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพือ่ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการจัดเก็บภาษีทงั้ ภายใน และภายนอกองค์กร
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบกฎหมาย
และทิศทางของกฎหมายภาษีสรรพสามิตของประเทศไทย รวมทัง้ แลกเปลี่ยนความรู้ทเี่ กีย่ วข้อง
กับภาษีสรรพสามิต เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต
นางสาวธิติกานต์ องอาจวาณิชย์
ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52348
สานักกฎหมาย
เพือ่ สร้างความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทเี่ กีย่ วข้องกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตในระดับอาเซียน

กิจกรรมหลัก
1. กาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการ (กาหนด
กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบในการดาเนินการ)
(ร้อยละ 20)
2. จัดการประชุมสรรพสามิตอาเซียน จานวน 2 ครั้ง
2.1 การประชุมสรรพสามิตอาเซียนครั้งที่ 1
(ร้อยละ 30)
2.2 การประชุมสรรพสามิตอาเซียนครั้งที่ 2
(ร้อยละ 30)
3. สรุปผลการดาเนินการเสนอกรม (ร้อยละ 20)
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ตัวชีว้ ัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
Output :
รายงานสรุปผลการดาเนินการ
ตามโครงการ
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรทีม่ ีความเข้าใจ
เพิม่ ขึน้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

30

20

100

ฉบับ

1

1

ร้อยละ

80

80




20

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิน่
รวมทัง้ สิ้น

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

สุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
(นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์)
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผู้อนุมัติ

วรพจน์ ด้วงพิบูลย์
(นายวรพจน์ ด้วงพิบูลย์)
ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค.
ก.ย.

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

30

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

หน ้า 24

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 35 เผยแพร่ข้อมูลแนวคาวินจิ ฉัยทางด้านกฎหมาย
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ แนวทางประชาคมอาเซียน
มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และรองรับ AEC
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบแนวคาวินจิ ฉัยด้านกฎหมายต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
นางสาวธิติกานต์ องอาจวาณิชย์ ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ โทรศัพท์ 52348
สานักกฎหมาย
มีฐานข้อมูลคาวินจิ ฉัยทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมข้อมูลคาวินจิ ฉัยทางด้านกฎหมาย
(ร้อยละ 40)
2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลคาวินจิ ฉัยทาง
ด้านกฎหมายที่ควรเผยแพร่ (ร้อยละ 30)
3. เผยแพร่ข้อมูลคาวินจิ ฉัยทางด้านกฎหมายผ่าน
ระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 30)

ตัวชีว้ ัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการ
Output :
ข้อมูลคาวินจิ ฉัยทางด้านกฏหมาย
ที่จะเผยแพร่
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจในชุดข้อมูล

หน่วยนับ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. มี.ค.

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบหลัก

เม.ย.

วรพจน์ ด้วงพิบลู ย์
(นายวรพจน์ ด้วงพิบลู ย์)
ผูอ้ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ

ผู้อนุมตั ิ

สุพจน์ ศักดิพ์ บิ ลู ย์จิตต์
(นายสุพจน์ ศักดิพ์ บิ ลู ย์จิตต์ )
ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
พ.ค. มิ.ย.

40

ก.ค.

30

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.
30

1

ฉบับ

ร้อยละ

รวมทั้งสิน้

100

1

85

85

คาวินจิ ฉัยทางด้านกฏหมายที่
นาเข้าระบบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58




เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิน่
รวมทั้งสิน้

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

หน ้า 40

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1

การเสริมสร้างความมัน่ คงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ผู้รับผิดชอบหลัก

คานวณ รอดขา
(นายคานวณ รอดขา)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)

2. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้

ผูอ้ านวยการสานักแผนภาษี

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ โทรศัพท์ 54141
นางสาวณัฏฐิญา มีสูงเนิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนแผนภาษี สานักแผนภาษี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

Process :

เป็นรายสินค้าและบริการ

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้

หน่วยนับ

ฉบับ

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิน้

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

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

5

5

เสนอกระทรวงภายในระยะเวลาที่
กระทรวงกาหนด
- ร้อยละเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นของผลการ ร้อยละ

5

จัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายได้
Output :
จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิต

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 :
ร้อยละภาษีที่จดั เก็บได้ตามเป้าหมาย

ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

102

102

102

102

102

102

102

102

102

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o

เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิน่

จานวน

บาท

รวมทั้งสิน้

จานวน

บาท

102

102

102

102

หมายเหตุ: เป้าหมายรายเดือนเป็นข้อมูลเบื้องต้น รอข้อมูลที่ถูกต้องจากสานักงานสรรพสามิตภาค
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 17 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1

การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่าในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างระบบภาษีที่เป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของอาเซียน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

บัญชร ส่งสัมพันธ์
(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมตั ิ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)

2. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตและกาหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

นางสาวศิรินาฎ ภักคินี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 54133
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี สานักแผนภาษี
-

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าตามพิกัดอัตรา

Process:

ภาษีสรรพสามิต

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

พ.ย.

ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
5

ระดับ

ระดับ1. ศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับ

1

โครงสร้างภาษีสรรพสามิต
ระดับ2. หารือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการออก

2

นโยบายภาษีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ระดับ3. เสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิตให้สอดคล้อง

3

กับโครงสร้างภาษีใหม่
ระดับ4. เสนอกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวทางการ

4

ปรับโครงสร้างภาษีใหม่
ระดับ5. ออกประกาศกรมสรรพสามิตและจัดทารายงานแผน

5

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีใหม่
Output :
รายงานผลสรุปผลกระทบ

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

Outcome :
ประกาศกรมสรรพสามิต
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 19

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าใหม่

Process:

ระดับ1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บ

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

พ.ย.

ระดับ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

1

5

ภาษีสรรพสามิต
ระดับ2. จัดทาร่างประกาศกระทรวงการคลัง

2

ระดับ3. เสนอร่างประกาศฯ เข้าคณะรัฐมนตรี

3

เพือ่ ขอความเห็นชอบ
ระดับ4. รอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อร่าง

4

ร่างประกาศกระทรวงฯ
ระดับ5. ออกประกาศกระทรวงการคลัง

5
Output :
ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

โครงสร้างภาษีและระบบการบริหาร
Outcome :
ประกาศกระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิ่น

จานวน

บาท

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 19

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 18 ศึกษากรอบแนวทางและจัดทาแบบจาลองของการเปลีย่ นแปลงมาตรการภาษีตอ่ การบริโภคสุราและยาสูบของกรมสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนการจัดตัง้ ธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า ในการแข่งขัน
มุง่ สู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษี ในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างระบบภาษีที่เป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของอาเซียน

จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

ผูอ้ นุมัติ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต )
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

1. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ ต่ออุปส่งค์การบริโภคสุราและยาสูบ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบว่ามีผลต่อแนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสุราและยาสูบในระดับราคาต่างๆ

ผูจ้ ดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

4. เพื่อพัฒนาแบบจาลองเศรษฐมิตคิ า่ ความยืดหยุน่ ต่อราคา และค่าความยืดหยุน่ ไขว้ของอุปสงค์ตอ่ ราคาสาหรับสินค้าสุราและยาสูบ
5. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบต่อการเข้าสู่ AEC
น.ส.สมญชา วินทพัตร
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ 54172
ส่วนยุทธศาสตร์ภาษีตา่ งประเทศ สานักแผนภาษี
1. กรมสรรพสามิตจะได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคสุราและยาสูบ โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ของตัวอย่าง
2. ได้แบบจาลองระดับจุลภาคเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินมาตรการของรัฐบาลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคสุราและยาสูบ และรายได้ภาษีสุราและยาสูบ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

3. เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อให้ผู้กาหนดนโยบายมีขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจที่ถกู ต้องและแม่นยา ทาให้
การดาเนินมาตรการภาษีและมิใช่ภาษี เพื่อจากัดการบริโภคสุราและยาสูบในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึน้
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. รวบรวมข้อมูลในการจัดทาแบบจาลอง (ร้อยละ 20)

Process :

2. ศึกษาโครงสร้างและมาตรการของการจัดเก็บภาษี

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

ร้อยละ

20
20

สุราและยาสูบ (ร้อยละ20)

20

3. พัฒนาแบบจาลองเศรษฐมิติค่าความยืดหยุ่นต่อราคา
และค่าความยืดหยุ่นไขว้ของอุปงค์ต่อราคา สาหรับ
สินค้าสุราและยาสูบ (ร้อยละ20)

20

4. ศึกษาผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างอัตราภาษีต่อ
การผลิต การบริโภคและรายได้ของรัฐจากแบบจาลอง
(ร้อยละ20)

20

5. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ 20)
Output :
รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ

ฉบับ

1

1

สินค้า

1

1

Outcome :
แบบจาลองเศรษฐมิติค่าความยืดหยุ่น
ต่อราคา
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

10,000,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

10,000,000 บาท

หน ้า 20

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 19 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ๕ ปี เพือ่ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การสนับสนุนศักยภาพและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่าในการแข่งขัน
มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพือ่ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างระบบภาษีที่เป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของอาเซียน

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

1. เพือ่ ศึกษาและจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่เป็นพลวัตรองรับการเปิด AEC
2. เพือ่ ศึกษาสิทธิประโยชน์ กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตหลังจากเข้าสู่ AEC

ผู้อนุมัติ

สมบัติ เกริกชัยวัน
(นายสมบัติ เกริกชัยวัน)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

3. เพือ่ ศึกษาและจัดทา Dynamics Excise-Tax Supply Chain and Value Chain Strategic Map จากการเป็นฐานการ
ผลิตร่วมในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต หลังจากการเปิด AEC
4. เพือ่ ศึกษาและจัดทาแนวทางกลยุทธ์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (Strategic Plan) เพือ่ การสร้างความ
ระยะเวลาดาเนินการ
ได้เปรียบเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการจัดเก็บภาษีหลังจากการเปิด AEC ให้กบั ประเทศไทย
5. เพือ่ ศึกษาแนวทางประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการขับเคลื่อนนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตที่เป็นพลวัตรองรับการเปิด AEC
น.ส.ชัชฎาภรณ์ สมบัติศรีเจริญ
โทรศัพท์
54164
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน สานักแผนภาษี
กรมสรรพสามิตจะมีแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่เป็นพลวัตในรูปแบบ Supply Chain
and Value Chain Strategic Map ที่ช่วยในการติดตามการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งประกอบการตัดสินใจใน
การวางกลยุทธ์รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเป็นฐานการผลิตร่วม

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

1. รวบรวมข้อมูลเพือ่ ใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 20)

Process : ร้อยละความสาเร็จของ

2. ศึกษารูปแบบการจัดเก็บ และบริหารภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

การดาเนินงาน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

20

4. ศึกษาและจัดทาแนวทางกลยุทธ์การจัดเก็บรายได้ (ร้อยละ 20)
5. รายงานเบือ้ งต้น (Inception Report) (ร้อยละ 20)
Output :

6. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report 1)

สัญญาการจัดจ้างทีป่ รึกษาโครงการ

7. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (Progress Report 2)

Outcome :

8. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

รายงานเบือ้ งต้น (Inception Report)

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
100

5

กิจกรรมทีจ่ ะดาเนินการปี 2559

ส.ค.

20

3. ศึกษาและจัดทา Excise-Tax Supply Chain and Value Chain Strategic
Mapping จากการเป็นฐานการผลิตร่วมในสินค้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต (ร้อยละ 20)

5

10

10

10

10

10

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

9. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 (Progress Report 3)
10. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558



เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

10,000,000 บาท

รวมทัง้ สิ้น

จานวน

10,000,000 บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 20 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Tax)
เป้าหมายที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบหลัก

บัญชร ส่งสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1

การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่าในการแข่งขัน

(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 3.2

สร้างมาตรฐานการจัดเก็บและโครงสร้างภาษีที่เป็นสากล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

การปรับโครงสร้างการผลิตและกาหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เศรษฐกิจ

ผู้อนุมัติ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต )

คาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวศิรินาฎ ภักคินี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี สานักแผนภาษี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน โทรศัพท์ 54133

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

ระดับ1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดเก็บ

Process:

ภาษีสรรพสามิตเพือ่ สิ่งแวดล้อม

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

พ.ย.

ระดับ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
5

1

ระดับ2. จัดทาร่างประกาศกระทรวงการคลัง

2

ระดับ3. เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรีเพือ่

3

ขอความเห็นชอบ
ระดับ4. รอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อร่าง

4

ประกาศกระทรวงฯ
ระดับ5.ออกประกาศกระทรวงการคลัง

5
Output :
ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

โครงสร้างภาษีและระบบการบริหาร
Outcome :
ประกาศกระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 22

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 21 สร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียน
เป้าหมายที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1

การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่าในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพือ่ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการจัดเก็บภาษีทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

กลยุทธ์ที่ 3.3

(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

ผู้อนุมตั ิ

วัตถุประสงค์

เพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านภาษีสรรพสามิต

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

น.ส.สมญชา วินทพัตร

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

จรัสพงษ์ สมานบุตร

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบตั ิการ
ส่วนยุทธศาสตร์ภาษีต่างประเทศ สานักแผนภาษี
สร้างความร่วมกันด้านภาษีสรรพสามิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

โทรศัพท์

พ.ย.

(นายณัฐกร อุเทนสุต )

54172

ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

ณัฐกร อุเทนสุต

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิน้
ก.ย.

1. ประชุมหารือกับหน่วยงานสรรพสามิตของประเทศมาเลเซีย Process :
(ร้อยละ 25)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

25

ร้อยละ

100
25

2. ประชุมหารือกับหน่วยงานสรรพสามิตของประเทศบรูไน
(ร้อยละ 25)

25

3. ประชุมหารือกับหน่วยงานสรรพสามิตของประเทศฟิลิปปินส์
(ร้อยละ 25)

25

4. รายงานสรุปผลการการศึกษาการสร้างครือข่ายประชาคม
อาเซียนเสนอกรม (ร้อยละ 25)
Output :
รายงานผลการศึกษา และกรมลงนาม
แล้วเสร็จ

ฉบับ

1

1

ชุด

1

1

Outcome :
ฐานข้อมูลผู้ประสานงานเครือข่าย
ประชาคมอาเซียน
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58



เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิน่

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

บาท

หน ้า 23

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 32 พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ามันและเครื่องดืม่ )
เป้าหมายที่ 3
การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชัน้ นาในระดับสากล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหนือ ความคาดหมาย
กลยุทธ์ที่ 4.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค ผูอ้ นุมัติ
อุษามาศ ร่วมใจ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้มีบริการที่ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
วัตถุประสงค์
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดเก็บภาษีน้ามันและเครื่องดืม่
ผูอ้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 54252
ผูจ้ ดั ทาแผนงาน/โครงการ
นางสาวสิริลักษณ์ จริงจิตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
1. ผู้ประกอบการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
2. กรมสรรพสามิตมีขอ้ มูล และระบบงานที่ครบวงจร
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. จัดทาร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20) Process :
2. ดาเนินการประชาวิจารณ์ (ร้อยละ
15)

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ร้อยละ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ม.ค.
20

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15

3. ดาเนินการประกวดราคา (ร้อยละ
15)

15

4. ส่งมอบเอกสารแผนการดาเนินงาน

20

และวิธกี ารดาเนินงาน (ร้อยละ 20)
5. ส่งมอบผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการระบบงานคอมพิวเตอร์ของ
กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

20

6. ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์แล
ออกแบบระบบงาน (ร้อยละ 10)

10
Output :
- เอกสารขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา

ฉบับ

- เอกสารแผนการดาเนินงาน

ฉบับ

- เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)

ฉบับ

- เอกสารวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน

ฉบับ

- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

1

1
1

1
1

2



เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

จานวน

14,000,000.00 บาท



เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

จานวน

56,000,000.00 บาท

o

เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

70,000,000.00 บาท

10

8

1
1

1

30

50

หมายเหตุ ประกวดราคาแล้วเสร็จ สานักบริหารการคลังและรายได้จะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2558
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 37

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 42 พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อรองรับ National Single Window
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สร้างนวัตกรรมในด้านการให้บริการเพือ่ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ โทรศัพท์ 54232
นายทินกร อ่องแสงคุณ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ลดระยะเวลา ขั้นตอน และลดต้นทุนการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
2. กรมสรรพสามิตมีขอ้ มูลครบวงจรในการบริหารจัดเก็บภาษีในภาพรวม

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.จัดทาร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20)

Process :

2. ดาเนินการประชาวิจารณ์ (ร้อยละ 20)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

พ.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

ม.ค.

ก.พ.

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.
20

ทินกร อ่องแสงคุณ
(นายทินกร อ่องแสงคุณ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20

3. ดาเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 10)

10

4. ส่งมอบเอกสารแผนการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)

10

5. ส่งมอบผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ
ระบบงาน (ร้อยละ 15)

15

6. เอกสารการวิเคราะห์ระบบงาน ทีผ่ ่านการตรวจ
รับแล้ว(เพือ่ เจาะจงลงไปเพือ่ ให้ได้งานทีเ่ สร็จจริงๆ)
(ร้อยละ 15)

15

7. ติดตั้งระบบให้บริการของกรมสรรพสามิตเพือ่
รองรับ NSW (ร้อยละ 10)

10
Output :

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง
เอกสารการประกวดราคา

ฉบับ

- เอกสารการดาเนินงาน

ฉบับ

- เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)

ฉบับ

- เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ฉบับ

1

1
1

1
1

1
1

1

Outcome:
- ระบบงาน

ระบบ

1

- ผู้ใช้ระบบงาน

ราย

5

5

30

50

- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

 เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558
o เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

2

จานวน
จานวน
จานวน

20,000,000
20,000,000

10

8

1

บาท
บาท
บาท
หน ้า 48

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 43 จัดหาระบบเครือข่าย WIFI สาหรับสานักงานสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

แผนงาน
1 : แผนงานบริ
หารจัดาถึการเศรษฐกิ
จมหภาคให้
เกิดความยั
่งยืนางกรมสรรพสามิตและผู้ประกอบอุตสาหกรรม และ
เพือ่ เพิม่ ประสิ
ทธิภาพในการเข้
งข้อมูล และการเชื
่อมโยงข้
อมูลระหว่
เจ้าหน้าทีก่ รมสรรพสามิต

ผู้อนุมัติ

นาย สุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ชานาญงาน

พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์
(นายพินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 086-6665445

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการจัดทาธุรกรรม และรวมถึงประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลมีระดับทีส่ ูงขึ้น

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20)
2. ดาเนินการประชาวิจารณ์ (ร้อยละ 30)
3. ดาเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 10)
4. ส่งผลการสารวจและออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ 54 แห่ง (ร้อยละ
10)

ตัวชี้วัด
Process :

ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ร้อยละ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
20
30

ระยะเวลาดาเนินการ1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100
10
10

5. ส่งผลการติดตั้งอุปกรณ์ และผลการทดสอบ 54 แห่ง พร้อมอบรมการบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายไร้สาย 54 แห่ง (ร้อยละ 30)

30
Output :

ฉบับ

- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง
เอกสารการประกวดราคา

1

- เอกสารผลการสารวจและออกแบบ
- เอกสารการติดตั้งและผลการทดสอบ

1
1
1

1
1

54

54

95

100

Outcome:

- ติดตั้งระบบ
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน่วยงาน
ร้อยละ




5
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558
เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน 17,600,000.00 บาท
จานวน
บาท
จานวน 70,400,000.00 บาท
จานวน 88,000,000.00 บาท

หน ้า 49

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 44 จัดหาระบบศูนย์สารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มนั่ คงปลอดภัยและทันสมัย
ผูอ้ นุมัติ
1. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์สารอง พร้อมอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉิน
2. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบการสารองข้อมูล ข้อมูลสาคัญของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัยจากการถูกทาลาย หรือสูญหาย
3. เพื่อลดระดับความเสี่ยงการบริการผู้เสียภาษี เช่น อัตราสูญเสียรายได้ต่อชั่วโมง หรือมูลค่าความเสียหายอันเกิดจากการ
สูญเสียลูกค้าในช่วงที่ระบบหลักขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 54252
(นายพินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพิ่มผลผลิตเนื่องจากสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันที่จาเป็นต่อการจัดเก็บภาษีได้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง
2. สามารถให้บริการบุคลากร ผู้ประกอบการ และ ประชาชนในการทางานทั้งในภาวะปรกติและภาวะฉุกเฉินได้
3. ศูนย์สารองนี้จะช่วยให้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีเสถียรภาพ สามารถนาข้อมูลสารองมาใช้งานทดแทนข้อมูล
ที่ถูกทาให้สูญหายหรือเสียหายได้อย่างรวดเร็ว

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. จัดทาร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20)

Process :

2. ดาเนินการประชาวิจารณ์ (ร้อยละ 15)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ร้อยละ

ม.ค.
20

ก.พ.

พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์
(นายพินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิน้
ก.ย.
100

15

3. ดาเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 15)

15

4. ส่งมอบเอกสารแผนการดาเนินงาน

10

และวิธีการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)
5. ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วน (ร้อยละ 20)

20

6. ติดตัง้ ระบบสารสนเทศหลัก (ร้อยละ 20)

20
Output :
- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง
เอกสารการประกวดราคา

ฉบับ

- เอกสารแผนการดาเนินงาน

ฉบับ

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วน

ชุด

1

1
1

1
1

1

Outcome:
- ระบบสารสนเทศ

ระบบ

- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

1
2

70



เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

จานวน

46,000,000.00 บาท



เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

จานวน

156,812,700.00 บาท

o

เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

202,812,700.00 บาท

28

1
100

หน ้า 50

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 45 ศูนย์ปฏิบัติงานสารองและสานักงานสรรพสามิตเคลื่อนทีก่ รมสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สร้างนวัตกรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ
การบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
นางนริศรา อังกาพย์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพสามิตสามารถให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

หน่วยนับ

1. จัดทาร่างขอบเขตงาน (ร้อยละ 20)

Process :

2. ดาเนินการประชาวิจารณ์ (ร้อยละ 15)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ผู้อนุมัติ

พ.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ไตรมาสที่ 2

ธ.ค.

ร้อยละ

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ 54242

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

นริศรา อังกาพย์
(นางนริศรา อังกาพย์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

20

100
15

3. ดาเนินการประกวดราคา (ร้อยละ 15)

15

4. ส่งเอกสารและแผนการดาเนินงานและวิธกี ารดาเนินการและ
เครื่องมือในการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ (ร้อยละ 10)

10

5. ฉบับให้บริการนอกสถานที่ และชุดประชุมเคลื่อนที่สาหรับ
การประชุมนอกสถานที่ (ร้อยละ 30)

30

6. ส่งมอบแผนปฏิบตั ิงานการบริหารความพร้อมต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน (ร้อยละ 10)

10
Output :
- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา

ฉบับ

- เอกสารแผนการดาเนินงาน

ฉบับ

- เอกสารการส่งมอบอุปกรณ์

ฉบับ

1

1
1

1
300

300

50

100

3

3

Outcome :
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
- ระบบบริการออนไลน์นอกสถานที่

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ร้อยละ

50

แห่ง



o

เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

จานวน

36,600,000

บาท

เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559

จานวน

146,400,000

บาท

เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทั้งสิ้น

จานวน

บาท
183,000,000

บาท

หน ้า 51

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 46 พัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

ผูจ้ ดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สร้างนวัตกรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ
1. เพื่อนาระบบบาร์โค้ตมาใช้ในการบันทึกแบบชาระภาษีที่รับจากผู้ประกอบการ
2. เพื่อลดกระบวนการทางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการรับชาระภาษี
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย และควบคุมกากับดูแลการเข้าถึงข้อมูลและการใช้เครื่องลูกข่ายของเจ้าหน้าที่
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54251
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีระบบการรับชาระภาษีสรรพสามิตที่สามารถใช้บาร์โค้ตได้
2. มีฐานข้อมูลภาษีและปริมาณจากการรับชาระภาษีเพื่อสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี เป็นต้น
3 ผู้บริหารสามารถบริหารการจัดเก็บภาษีได้จากรายงาน
4 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตสามารถลดขัน้ ตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชาระภาษี
5 ลดความผิดพลาดของข้อมูลภาษีและปริมาณจาการรับชาระภาษีในการนาข้อมูลรับชาระภาษีเข้าสู่ระบบงาน

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.จัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 10)

Process :

2.ดาเนินการประชาวิจารณ์แล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

พ.ย.
10

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ผูร้ บั ผิดชอบหลัก

วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

ผูอ้ นุมัติ

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15

3. ดาเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)

15

4.ส่งแผนการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)

10

5. กาหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์
(ร้อยละ 10)

10

6. ติดตั้ง ซอฟแวร์บริหารจัดการเครื่องลูกข่าย

20

(ร้อยละ 20)
7. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

20

(ร้อยละ 20)
Output :
- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา

ฉบับ

- เอกสารแผนการดาเนินงาน

ฉบับ

- เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)

ฉบับ

- เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ฉบับ

1

1
1

1
1

1
1

1

Outcome
- ระบบซอฟแวร์บริหารจัดการเครื่องลูกข่าย

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ชุด

3,000

 เงินงบประมาณ
R เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

จานวน

บาท

จานวน

38,638,000.00 บาท

จานวน

38,638,000.00 บาท

3,000

หน ้า 52

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 47 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

ผูจ้ ดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก
วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ แนวทางประชาคมอาเซียน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผูอ้ นุมัติ
อุษามาศ ร่วมใจ
1. เพื่อขยายต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาษี โดยการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างครบวงจร
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
หน่วยงานภาครัฐซึ่งประกอบด้วย กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขอใช้สิทธิฯ์ รถยนต์คนั แรก และปรับปรุงระบบงานให้รองรับความต้องการ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54252
นางสาวสิริลักษณ์ จริงจิตร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีอตุ สาหกรรมรถยนต์ และสามารถตรวจสอบ ติดตาม อุตสาหกรรมรถยนต์ได้ครบวงจรทาให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึน้
2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบงานที่เชือ่ มโยงกับกรมการขนส่งทางบกในระยะยาวยังสามารถใช้ขอ้ มูลหมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถัง ตลอดจนชือ่ ผู้ครอบครองรถยนต์ ยีห่ ้อรถ ขนาดกระบอกสูบ
3 เป็นโครงการนาร่องในการเชือ่ มข้อมูลกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งตามโครงการเป็นการเชือ่ มโยงยีห่ ้อ แบบ รุ่น หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง ซึ่งในอนาคตสามารถขยายการเชือ่ มโยงข้อมูล
4. สามารถบริหารจัดการ และติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้สิทธิฯ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1.จัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR) (ร้อยละ 10)

Process :

2.ดาเนินการประชาวิจารณ์แล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
10

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15

3. ดาเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)

15

4.ส่งแผนการดาเนินงาน (ร้อยละ 15)

15

5. กาหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์

20

(ร้อยละ 20)
6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

25

(ร้อยละ 25)
7 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ และเอกสารทดสอบ
ระบบงาน Test Case และ Test Script
Output :
- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา

ฉบับ

- เอกสารแผนดาเนินงาน

ฉบับ

- เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)

ฉบับ

- เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ฉบับ

1

1
1

1
1

1
1

1

Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

5

 เงินงบประมาณ
R เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

10

จานวน

30

45

บาท

จานวน

50,000,000

บาท

จานวน

50,000,000

บาท

หน ้า 53

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ 2558
โครงการที่ 48 ศูนย์เอกสาร (Document Center)
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
สร้างนวัตกรรมในด้านการให้บริการเพื่อผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และหน่วยงานภาครัฐ
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบบูรณาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสามารถให้บริการค้นหาเอกสารผ่าน Web Application ได้
3. ลดการทาสาเนาและรักษาเอกสารต้นฉบับ พร้อมทั้งป้องกันเอกสารสูญหาย
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 54567
นางสาวสุธรี า ยามาเจริญ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสืบค้นเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว
2.เป็นแหล่งรวบรวบเอกสารภาษีของผู้ประกอบการที่สามารถสืบค้นผ่านระบบได้

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.ดาเนินการประชาวิจารณ์แล้วเสร็จ (ร้อยละ 10)

Process :

2. ดาเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

พ.ย.
10

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

ม.ค.

ก.พ.

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

สุธรี า ยามาเจริญ
(นางสาวสุธรี า ยามาเจริญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15

3. ดาเนินการเซนต์สัญญาแล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)

15

4.ส่งแผนการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)

10

5 ติดตั้ง ซอฟแวร์ระบบบริหารการจัดเก็บเอกสาร SOW

10

(ร้อยละ 10)
6. ติดตั้ง Scanner เอกสารการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบงาน (ร้อยละ 20)

20

7. ส่งมอบโปรแกรม (ร้อยละ 20)

20
Output :
- เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่าง
เอกสารการประกวดราคา

ฉบับ

- เอกสารแผนการดาเนินงาน

ฉบับ

- ติดตั้งซอฟแวร์ระบบบริหารการจัดเก็บเอกสาร

ชุด

- เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)

ฉบับ

1

1
1

1
1

1
1

1

Outcome:
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

5

30

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

34,271,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

34,271,000.00 บาท

30

20

85

หมายเหตุ สัญญา 51/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 54

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 9 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและปราบปราม
1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ
(นายยงยุทธ ภูมิประเทศ)
ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1

ผู้อนุมัติ

สมโภชนรัฐ แก้วน่วม
(นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม)
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

วัตถุประสงค์

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไป
2. สนับสนุนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 53145
นางสาวอภิชญา เทพเสนา
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและ

Output

ปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม
3. ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดสินค้าตาม
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509

จานวนคดี
จานวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี

และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงานปราบปราม

ร้อยละของจานวนคดีผู้กระทาผิด
กฏหมายสรรพสามิตสูงขึ้นกว่า

ผู้กระทาผิด
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

เป้าหมาย

คดี
บาท

318
10,431,190.50

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
317
10,431,190.50

ธ.ค.
318
10,431,190.50

ม.ค.
317
10,431,190.50

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
318
10,431,190.50

มี.ค.
317
10,431,190.50

เม.ย.
318
10,431,190.50

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
317
10,431,190.50

มิ.ย.
318
10,431,190.50

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ก.ค.
317
10,431,190.50

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
318
10,431,190.50

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
317
10,431,190.50

3,810
125,174,286.00

Outcome

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ร้อยละ

o


5

5

5

5

5

5

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน
จานวน

23,828,100

บาท
บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

23,828,100

บาท

5

5

5

5

5

5

5

หน ้า 9

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 10 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Field Audit)
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและปราบปราม
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส
2. ตรวจสอบปราบปราม เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1. เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ
2. เพื่อสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตบรรลุตามเป้าหมาย
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
โทรศัพท์ 53133
ส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม สตป.
การตรวจสอบภาษีทางบัญชีบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการตรวจสอบ

3. วางแผนการรตรวจสอบแต่ละราย
4. ดาเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
ประเด็นผลการวิเคราะห์ ขออนุมัติออกตรวจ
5. ออกตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ
ตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐานย้อนหลัง

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน สรุปผลการตรวจสอบ
รายงานผล
6. ประเมินภาษี ติดตามการชาระภาษี โดย

อาคา ยอดโพธิ์
(นายอาคา ยอดโพธิ)์
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี
และการปราบปราม
สมโภชนรัฐ แก้วน่วม
(นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม)
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผู้อนุมัติ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ราย

5

7

7

7

7

7

7

7

7

5

66

ราย

5

7

7

7

7

7

7

7

7

5

66

2

4

ต.ค.
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ
2. ประชุมมอบหมายจานวนรายชื่อผู้เสียภาษี

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิน้
ก.ย.

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
Output :
จานวนรายทีต่ รวจสอบและขอปิดแฟ้ม
สานวนงานแล้วเสร็จ
Outcome :
- จานวน file รายงานผลการตรวจสอบ
ภาษีทจี่ ดั ส่งไปจัดทาฐานข้อมูลธุรกิจ
เป็นแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภาษี
- จานวนรายทีอ่ อกตรวจเพิม่ ขึ้นจาก
เป้าหมาย

ราย

2

ประเมินตนเอง ขออนุมัติปดิ แฟ้มสานวน รายงาน

ผลแล้วเสร็จ สมฐ. ทุกสิ้นเดือน
7. ส่ง File รายงานผลการตรวจสอบที่
แล้วเสร็จให้ สมฐ. เพือ่ จัดทาฐานข้อมูลธุรกิจ
เป็นแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภาษีต่อไป
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

1,903,500 บาท
411,600 บาท
2,315,100 บาท

หน ้า 10

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 11 ตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกากับดูแลของกรมสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
อาคา ยอดโพธิ์
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
(นายอาคา ยอดโพธิ์ )
เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม
เพิม่ ประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและปราบปราม
สมโภชนรัฐ แก้วน่วม
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปราม เพือ่ สนับสนุนการจัดเก็บรายได้
ผู้อนุมัติ
(นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม)
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
1. เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องการส่งออกสินค้าในการกากับดูแลของกรมสรรพสามิต
2. เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพิม่ ขีดความสามารถในการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม
3. เพือ่ เป็นการพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านด้านการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน ในระดับมาตรฐานสากล
4. เพือ่ สนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์
โทรศัพท์
53134
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
1. เพือ่ ทราบถึงปริมาณการส่งออกสินค้าในการกากับดูแลของกรมสรรพสามิต
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
2. เพิม่ ความรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะในการทางานร่วมกันให้กบั ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในเชิงรุก
3. พัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถงานตรวจสอบภาษีและงานปราบปรามให้สามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ข้อมูลที่ได้จากโครงการฯ สามารถนามาพัฒนาต่อยอดการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามผู้กระทาผิดสินค้าในการกากับดูแลของ
กรมสรรพสามิต ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านด้านตรวจสอบภาษีและการปราบปรามให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน
ในระดับมาตรฐานสากล
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. รวบรวมข้อมูล
2. จัดประชุมเพื่อกาหนดรูปแบบการตรวจสอบ
3. ออกตรวจปฏิบัติการและตรวจติดตาม

Output :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
จานวนครั้งจัดการประชุม
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิน้
ก.ย.

100

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

1

1

100
3
100

1

100

100

100

1

1

1

พร้อมรายงานผลการออกตรวจฯ
Outcome :
- รายงานผลเสนอผู้บริหารลงนาม
- สรุปผลวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
ระบบการส่งออกฯ เสนอผู้บริหาร
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ฉบับ
ฉบับ
o


เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน
จานวน

บาท
1,655,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

1,655,000 บาท

1
1

4
1

หน ้า 11

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 33 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์ )
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับ AEC
ผู้อนุมัติ
วรวรรธน์ ภิญโญ
1 เพื่อป้องกันและลดความเสียหายอันเกิดจากภาวะฉุกเฉิน และมีผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สิน
(นายวรวรรธน์ ภิญโญ)
ของทางราชการและประชาชนให้น้อยที่สุด
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ โทรศัพท์
51265
สานักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารการพัสดุ
1. ลดความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวติ และทรัพย์สินของทางราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
2. มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

Process :
1. กาหนดตาแหน่งหน้าทีใ่ นองค์กรตามแผนควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน (ร้อยละ 25)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
2. เชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงาน
และพักอาศัยในเขตพืน้ ทีข่ องกรมสรรพสามิต ซึ่งได้กาหนด

ชัยนาท ฉ่าทรัพย์

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
25
25

รวมทัง้ สิน้

100

ตาแหน่งหน้าทีใ่ นองค์กรตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน
รับฟังคาบรรยายจากคณะวิทยากรตามหลักสูตรการป้องกัน
และควบคุมภาวะฉุกเฉินขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพ
จานวน 1 รุ่น (ร้อยละ 25)
3. ดาเนินการฝึกซ้อมแผน (ร้อยละ 50)

50
Output :
คู่มือ/แนวทางการจัดการหากเกิด
ฉบับ
ภาวะฉุกเฉิน
Outcome :
ร้อยละของความเสียหายต่อชีวติ ลดลง ร้อยละ

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

จานวน
จานวน

บาท
บาท

จานวน

บาท

1

1

0

0

หน ้า 38

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 40 กาหนดมาตรฐานการคืนภาษี กรณีเงินสด
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
นิชานันท์ อัครนววิสิฐ
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ)
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
ผู้อานวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผู้อนุมัติ
วรวรรธน์ ภิญโญ
1. เพื่อศึกษาปัญหาการคืนภาษีกรณีเงินสด และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(นายวรวรรธน์ ภิญโญ)
2. เพื่อกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานการคืนภาษีกรณีเงินสดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
นางวิภาวดี สาริการินทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ โทรศัพท์ 51732
ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สานักบริหารการคลังและรายได้
การปฏิบัติงานการคืนภาษี กรณีเงินสดมีมาตรฐานเดียวกัน ทาให้มีการคืนเงินภาษีรวดเร็วและถูกต้องมากยิ
ระยะเวลาด
่งขึ้น าเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก

1. จัดตัง้ คณะทางานศึกษาการตรวจสอบ

ตัวชีว้ ดั

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รวมทัง้ สิน้
ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

Process :

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
การคืนภาษีกรณีเงินสด (ร้อยละ 10)
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ปญ
ั หาที่เกิดขึน้
ในการตรวจสอบการคืนภาษีกรณีเงินสด
(ร้อยละ 30)
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เพื่อ
ร่วมหาข้อสรุปของแนวทางการตรวจสอบ
การคืนภาษี กรณีเงินสด (ร้อยละ 20)
4. จัดทาคูม่ ือมาตรฐานการตรวจสอบการคืน
ภาษีกรณีเงินสด (ร้อยละ 40)

10

100
30

20

40

Output :
คู่มอื มาตรฐานการคืนภาษีกรณีเงินสด เล่ม
Outcome :

1

1

ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบ ร้อยละ
การคืนภาษี กรณีเงินสด

95

95

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิน่
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท
หน ้า 46

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 51 บริหารจัดการคลังวัสดุดว้ ย ระบบ Barcode (Easy stock Control)
ผู้รบั ผิดชอบหลัก

เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
เพือ่ ควบคุมการบริหารงานของคลังวัสดุให้มีประสิทธิภาพ โดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
นางกนกภรณ์ อินไชย ตาแหน่ง นักวิชาเงินและบัญชีชานาญการ โทรศัพท์ 51235
สานักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ และส่วนบริหารการพัสดุ
กรมสรรพสามิตสามารถบริหารจัดการคลังวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. รวบรวมปัญหาและอุปสรรค (ร้อยละ 10)

Process :

2.จัดทาโครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วย ระบบ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

พ.ย.
10

(นางกนกภรณ์ อินไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ผู้อนุมัติ

ร้อยละ

ม.ค.

ก.พ.

วรวรรธน์ ภิญโญ
(นายวรวรรธน์ ภิญโญ)
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

กนกภรณ์ อินไชย

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
100

5

(ร้อยละ 5)
3.แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดขอบเขตความต้องการ

5

(ร้อยละ 5)
4.หาผู้พัฒนาระบบงานบริหารจัดการคลังวัสดุด้วยระบบ

20

Barcode (Easy Stock Control) ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุฯ (ร้อยละ 20)
5. ตรวจรับระบบงาน สามารถออกรายงานที่ถูกต้อง

60

เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 60)
Output :
ระบบงาน"บริหารจัดการวัสดุคงคลังด้วยระบบ

ระบบ

1

1

ร้อยละ

100

100

Barcode (Easy Stock Control)"
Outcome :
ร้อยละความถูกต้องของรายงาน
ที่ออกจากระบบ แสดงข้อมูล
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o เงินงบประมาณ

จานวน

-

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

500,000.00 บาท

จานวน

500,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

บาท

หน ้า 57

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 52 ติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ e-tracking
ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1. เพื่อให้ผู้รับบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูสถานะการเบิกจ่ายเงินได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
2. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดกี บั ส่วนบริหารการเบิกจ่าย สานักบริหารการคลังและรายได้
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
สานักบริหารการคลังและรายได้ ส่วนบริหารการเบิกจ่าย และศูนย์สารสนเทศ
1. กรมสรรพสามิตสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. สารวจขัน้ ตอนและกระบวนการทางานด้าน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเงินค่าใช้จา่ ย

2. ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในการให้การบริการในเกณฑ์ที่ดีขนึ้
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Process :
10
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ

ระบบ GFMIS ทุกประเภทรายจ่าย (ร้อยละ 10)
2. ประชุม หารือ กับหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในส่วนการบริหารการเบิกจ่าย และ
แต่งตัง้ คณะทางาน (ร้อยละ 10)
3. ประสานงานกับศูนยย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
4. ดาเนินการออกแบบและพัฒนาระบบติดตาม
สถานะการเบิกจ่ายเงิน (e-tracking) (ร้อยละ 20)
5. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้
เกีย่ วกับการใช้งานระบบติดตามสถานะการเบิก

ม.ค.

นิศารัตน์ กันทะวงศ์
(นิศารัตน์ กันทะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

วรวรรธน์ ภิญโญ
(นายวรวรรธน์ ภิญโญ)
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้

โทรศัพท์ 51241
ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิน้

100

10
20
20

10

จ่ายเงิน (e-tracking) (ร้อยละ 10)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 59

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

6. ดาเนินการตรวจสอบ ควบคุม กากับ ดูแล
และติดตามประเมินผลการบูรณาการระบบ
ติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงิน (e-tracking)
(ร้อยละ 10)

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิน้

10

7. นาผลการประเมินมาดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์ (ร้อยละ 20)

20
Output :
ระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงิน (e-tracking) ระบบ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิน่
รวมทั้งสิน้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

จานวน

บาท

จานวน
จานวน

บาท
บาท

1

1

85

85

หน ้า 59

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 14 ผลการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครือ่ งมือวัดน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและปราบปราม
1. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
นายศิวกร เบ็ดเสร็จ
ตาแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชานาญการ
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั

1. การตรวจสอบมาตรวัดนามัน

Process :

และผลิตภัณฑ์นามัน

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ผู้อนุมัติ

โทรศัพท์

ธนา ปลั่งสอน
(นายธนา ปลั่งสอน)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบทางเทคนิค
สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

55826
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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.

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เครือ่ ง

35

35

30

35

30

40

30

35

30

35

35

30

400

85

85

Output :
จานวนเครือ่ งที่ทาการตรวจสอบแล้วเสร็จ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ

ร้อยละ

85

อุตสาหกรรม

หน ้า 14

-2กิจกรรมหลัก
2. การตรวจวัดถังบรรจุนามัน
และผลิตภัณฑ์นามัน

3. การตรวจสอบเครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมินามันและ
ผลิตภัณฑ์นามัน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Output :
จานวนถังที่ทาการตรวจวัดแล้วเสร็จ

เครื่อง

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

85

85

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
Output :
จานวนเครื่องที่ทาการตรวจสอบแล้วเสร็จ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เครื่อง

10

10

8

10

8

10

8

10

10

10

10

10

114

85

85

ร้อยละ

85

หน ้า 15

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทังสิน

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท

หน ้า 15

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 15 พัฒนาและบารุงรักษาเครือ่ งมือวัดเพื่อการจัดเก็บภาษีสุราแช่
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
เพิม่ ประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและปราบปราม
1. เพือ่ สนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ใช้เครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
นายสมจิตต์ คาทรัพย์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง
2. เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

1. การตรวจสอบดูแลบารุงรักษา

Process :

ระบบมาตรวัดสุราแช่

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

จิรวิวฒ
ั น์ นิคม
(นายจิรวิวฒ
ั น์ นิคม)
ผู้อานวยการส่วนควบคุมโรงงาน

ผู้อนุมตั ิ

สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

โทรศัพท์ 55834
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิน้

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เครื่อง

-

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

43

43

5

5

Output :
จานวนมาตรวัดที่ตรวจสอบเสร็จ
ปีละ 2 ครัง
Outcome :
ร้อยละความผิดพลาดที่ระบบขัดข้อง

ร้อยละ

5

จัดเก็บภาษีไม่ได้

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58



เงินงบประมาณ

จานวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิน่

จานวน

บาท

รวมทังสิน

จานวน

15,411,000.00 บาท

15,411,000.00 บาท

หน ้า 16

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 29 ออกแบบระบบการตรวจสอบมาตรวัดก๊าซและไอก๊าซ
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
กิจกรรมหลัก
1. สารวจข้อมูลตามโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการใช้มาตรวัดไอก๊าซ
2. จัดทาร่างรายละเอียดการออกแบบ
โครงการฯ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชันนาในระดับสากล
พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
เพือ่ พัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านระบบตรวจสอบมาตรวัดไอก๊าซ ได้ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม
นายศิวกร เบ็ดเสร็จ ตาแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชานาญการ โทรศัพท์ 55826
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ควบคุม ตรวจสอบ ระบบมาตรวัดไอก๊าซ ให้มีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง
ตัวชีว้ ัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
- รายงานข้อมูลจากการสารวจ
- รายงานสรุปข้อมูลจัดทาการออกแบบ
- ร่างรายละเอียดการออกแบบ
Outcome :
- ร่างรายละเอียดการออกแบบเสนอ
กรมเห็นชอบ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน่วยนับ

ร้อยละ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

100

100

100

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ผู้อนุมตั ิ

ธนา ปลั่งสอน
(นายธนา ปลั่งสอน)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบทางเทคนิค
สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

100

100

100

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

100

100

100

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.

100

100

100

100

1
1

1
1
1

1

1

1

ฉบับ
o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทังสิน

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท

หน ้า 33

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 49 ก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. การจัดทาแบบก่อสร้าง และ
รายละเอียดการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซม
2. การสารวจสถานที่กอ่ สร้างเพื่อ
การจัดทาแบบและรายละเอียด
การก่อสร้าง
3. การตรวจงานก่อสร้าง

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประพนธ์ ใหญ่สงู เนิน
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นายประพนธ์ ใหญ่สงู เนิน)
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
วิศวกรชานาญการพิเศษ
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผู้อนุมัติ
สุรศักดิ์ จิตรานุกจิ กุล
1. เพื่อให้สานักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อานวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกจิ กุล)
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรื่องค่าเช่าที่พัก และสร้างขวัญกาลังใจแก่ขา้ ราชการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป
นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
โทรศัพท์ 55858
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
1. มีสถานที่ทางานที่ทันสมัย 2. เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือชาระภาษี 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าที่พักของข้าราชการ 5. บรรเทาความเดือนร้อนของข้าราชการในเรื่องที่พัก 6. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ขา้ ราชการ
ตัวชี้วดั
Output :
- จานวนการจัดทารูปแบบและ
รายละเอียดแล้วเสร็จ
- จานวนโครงการที่ทาการสารวจ
สถานที่กอ่ สร้าง

Outcome :
- ร้อยละของข้อผิดพลาดในการ
ก่อสร้าง
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ธ.ค.

ชุด

2

2

โครงการ

1

1

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มี.ค.

2

2

2

1

1

1

มิ.ย.

2

2

2

1

1

1

ร้อยละ

o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทังสิน

จานวน
จานวน
จานวน

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

2

2

2

2

24

1

1

1

1

12

15

15

บาท
บาท
บาท
หน ้า 55

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 50 การออกแบบอาคารสานักงานของกรมสรรพสามิตแบบอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1. เพื่อให้อาคารสานักงานขของกรมสรรพสามิตสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
2. เพื่อให้สานักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อานวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
นายสุเวช พงษาพันธ์ ตาแหน่ง วิศวกรโยธาชานาญการ โทรศัพท์ 55853
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
1. อาคารสานักงานของกรมสรรพสามิตสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
2. มีสถานที่ทางานที่ทันสมัย
3. เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือชาระภาษี
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. รวบรวมมาตรฐานและหลักเกณฑ์

Process :

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

อาคารที่สามารถลดผลกระทบต่อ

Output :

หน่วยนับ

ร้อยละ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

- สรุปข้อมูลและหลักเกณฑ์ต่างๆ

(อาคารเขียว)

ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารฯ

2. การจัดทาแบบก่อสร้าง

จานวน 4 ด้าน (สาขาวิศวกรรมโยธา,

รายละเอียดประกอบแบบและ

ไฟฟ้า, เครื่องกลและสุขาภิบาล)

รายการประมาณราคา

- ร่างแบบก่อสร้างอาคาร

ฉบับ

- ร่างรายละเอียดก่อสร้างอาคาร

ฉบับ

- ร่างประมาณการราคา

ฉบับ

ไตรมาสที่ 1

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน
(นายประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ

ผู้อนุมัติ

สุรศักดิ์ จิตรานุกจิ กุล
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกจิ กุล)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ฉบับ

1

100
1

1

1
1

1
1

1

Outcome :
- ร้อยละของอาคารที่มีมาตรฐานและ

ร้อยละ

80

80

เป็นไปตามหลักเกณฑ์อาคารประหยัด
พลังงานของกรมควบคุมมลพิษ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o

เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทังสิน

จานวน

-

บาท
หน ้า 56

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน
1. เพื่อบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุสรรคที่เกีย่ วกับการดาเนินธุรกิจใบยาสูบ
2. เพื่อรับทราบข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบในฤดูการผลิตต่อไป
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจใบยาสูบ
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
นางรัตนา จันทร์เที่ยง
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สามารถบูรณาการข้อมูลที่เกีย่ วกับใบยาสูบ ข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบและใช้ข้อมูล
เพื่อกาหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

1. วางแผนจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ (ร้อยละ 20)

Process :

2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา เช่น

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ทวีป สอนชา
(นายทวีป สอนชา)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทน

ผู้อนุมัติ

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์ 52143
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2

ธ.ค.

ม.ค.

ศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
(นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ก.พ.

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

20

100

20

ผู้ประกอบธุรกิจใบยาสูบ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต (ร้อยละ 20)
3. ประสานงานกับสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่

20

ที่มีการเพาะปลูกใบยาสูบและสานักงานสรรพสามิตภาค
(ร้อยละ 20)
4. ขออนุมัติการจัดสัมมนา (ร้อยละ 20)

20

5. ดาเนินงานจัดสัมมนาและสรุปผลการสัมมนาเสนอกรมฯ

20

(ร้อยละ 20)
Output :
- จานวนครั้งในการจัดสัมมนา

ครั้ง

1

1

- จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

คน

60

60

- รายงานสรุปผลการสัมมนาฯ
Outcome :

ฉบับ

1

1

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ร้อยละ

85

85

- ระดับความสาเร็จของการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ

5

5

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

o เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทั้งสิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

จานวน

500,000

บาท
บาท

500,000

บาท
หน ้า 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการที่ 7 จัดทาคลังข้อมูลเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสนิ ค้าประเภทสุรา
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
การเสริมสร้างความมัน่ คงทางการคลัง
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพือ่ ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สร้างกระบวนการทางานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ทวีป สอนชา
ผู้อนุมัติ
(นายทวีป สอนชา)
1. เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการของสมฐ. 1
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทน
2. เพือ่ จัดทาข้อมูลในรูปแบบทีเ่ ผยแพร่ให้ผู้เกีย่ วข้องสามารถนาไปใช้ได้
นายอาคม อ่วมสาอางค์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52151
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1. เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าประเภทสุรา
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
2. เป็นเครื่องมือสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ นการบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 3

ก.พ.

มี.ค.

25

25

เม.ย.

พ.ค.

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. รวบรวมข้อกฏหมาย (พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง)Process :
ของสินค้าประเภทสุรา (ร้อยละ 50)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

2. ประชุมกาหนดรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูล (ร้อยละ 20)

100
10

10

3. เสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบการเผยแพร่ข้อมูล (ร้อยละ 10)

10

4. เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

10

10

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (ร้อยละ 20)
Output :
- จานวนครัง้ ของการประชุม

ครัง้

- ฐานข้อมูลประเภทสุราที่กรมเห็นชอบ
Outcome :

ฐานข้อมูล

ร้อยละความสาเร็จในการเผยแพร่ข้อมูล

ร้อยละ

งบประมาณรวมที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

1

1

2
1

1
100

 เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

จานวน

บาท

100

หน ้า 7

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการที่ 12 ติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม
กฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์
เป้าหมายที่ 3
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
(นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 2.1
เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและปราบปราม
ทวีป สอนชา
ผู้อนุมัติ
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค (นายทวีป สอนชา)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษีเครือ่ งดื่มน้าอัดลมให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทน
2. เพื่อนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ทดแทนการใช้เครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษี (ฝาฯ)
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
นายมงคล สุดโต
โทรศัพท์
52137
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นายทศพร นิลสิน
โทรศัพท์
52137
ผู้รับผิดชอบหลัก
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 / กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดเก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
2. ลดต้นทุน และขั้นตอนการดาเนินงานทั้งต่อภาคเอกชน และภาครัฐ
กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมทัง้ สิน้

1. สารวจ รวบรวมข้อมูลโรงงานเครื่องดื่ม ทีจ่ ะติดตั้ง และข้อจากัดของ สายการผลิตProcess :
รวม 3 โรงงาน 20 สายการผลิต ประจาปีงบประมาณ 2558 (ร้อยละ 25)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
2. จัดทาร่างรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการ (ร้อยละ 25)
3. จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง (ร้อยละ 25)
4. ดาเนินการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร

25

100
25
25
25

ทางไกล จานวน 3 โรงงาน 20 สายการผลิต ได้แล้วเสร็จ (ร้อยละ 25)
Output :
- รายงานการสารวจข้อมูลโรงงาน

ฉบับ

1

1

เครื่องดื่มทีจ่ ะติดตั้ง
Outcome :

งบประมาณรวมทีใ่ ช้ตามแผนงาน

- จานวนโรงงานทีต่ ิดตั้งอุปกรณ์มาตรวัด โรงงาน
ได้แล้วเสร็จ
- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ
เป็นไปตามเป้าหมาย
R เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

3
15

45

3
25

จานวน
จานวน

45,000,000

บาท
บาท

จานวน

45,000,000

บาท

85

หน ้า 12

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 13 ตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ขออนุมตั กิ ารเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการพร้อมทั้งติดต่อประสาน
งานสานักงานสรรพสามิตภาค
และพื้นที่
2. สุ่มตัวอย่างที่วางจาหน่าย
ในท้องตลาด
3. ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างสินค้า
ที่สุ่มซื้อจากท้องตลาด
4. สารวจความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการงาน ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและปราบปราม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ โทรศัพท์ 54352
นางวรุณีย์ วงศ์ธนสารสิน
ส่วนวิเคราะห์ 3 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตสามารถนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบในการพิจารณาดาเนินการ
ในด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Output :
จานวนตัวอย่างที่สุ่มและนาไป ตัวอย่าง
70
70
70
70
70
ทาการตรวจวิเคราะห์

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

-

-

-

85

-

รุง่ รัศมี ปานปัญญาเลิศ
(นางสาวรุง่ รัศมี ปานปัญญาเลิศ)
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 3

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

-

70

70

70

70

-

630

-

85

-

-

85

-

85

 เงินงบประมาณ

จานวน

o เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

จานวน

283,550 บาท

รวมทัง้ สิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

-

ผู้รับผิดชอบหลัก

283,550 บาท

หน ้า 13

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 16 ตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน้ามันเพือ่ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ามันที่มชิ อบด้วยกฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ
สร้างมาตรฐานความเป็นธรรมในการปฏิบตั ิงาน และลดการใช้ดุลพินิจ โดยการใช้เทคโนโลยี
1. เพือ่ สนับสนุนงานทางด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิภาพยัง่ ยืน
2. เพือ่ ตรวจพิสูจน์ของกลางน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ว่าที่ร้อยตรีนราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 54342
ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ทาให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ามันที่

Output :

ต้องสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมาย

จานวนตัวอย่างน้ามันที่วเิ คราะห์

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

วศิน สีตลารมณ์
(นายวศิน สีตลารมณ์ )
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อนุมตั ิ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ตัวอย่าง

-

210

210

210

210

210

185

215

225

225

225

-

ร้อยละ

-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-

รวมทัง้ สิ้น

2,125

2. สารวจความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่รับบริการ
Outcome :
ร้อยละของความพึงพอใจ

85

ของหน่วยงานที่รับบริการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

4,041,320 บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

จานวน

4,041,320 บาท

รวมทั้งสิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 17

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 25 ตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบตั กิ ารเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา
2. ออกตรวจปฏิบัติการ ให้ความรู้
คาแนะนาเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา
3. สารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากล
พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาการ โทรศัพท์ 54332
นางสาวสุกัญญา โตเลิศมงคล
ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ
ตัวชี้วัด
Output :
จานวนตัวอย่างสุราที่วเิ คราะห์

Outcome :
- ร้อยละของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา
มีความรูเ้ พิ่มขึ้น
- ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงาน
ที่รับบริการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 1

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

ตัวอย่าง

-

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

-

450

ร้อยละ

-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-

85

ร้อยละ

-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-

85

 เงินงบประมาณ

จานวน

o เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

จานวน

404,000 บาท

รวมทัง้ สิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ผู้รับผิดชอบหลัก

404,000 บาท

หน ้า 28

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 41 ประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. เพือ่ นาผลประเมินความผูกพันของบุคลากรเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ขององค์กรในการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางในการ
พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ นาผลประเมินไปวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจ
3. เพือ่ นาผลประเมินไปกาหนดปัจจัยในการสร้างโอกาสในการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมการทางานให้บุคลากร
เกิดความผูกพันในองค์กร

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

นางสาวปาณิสรา เกษรบัว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 53254
ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
การนาผลการประเมินไปวิเคราะห์เพือ่ เชื่อมโยงผลลัพธ์และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต
ในการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1.การประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการประเมินความผูกพัน Process :
(ร้อยละ 10)
2.แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินโครงการ (ร้อยละ 10) ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
3. การสรุปวิเคราะห์และกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพัน

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ร้อยละ

ม.ค.
10

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
10

ผู้รับผิดชอบหลัก

ปาณิสรา เกษรบัว
(นางสาวปานิสรา เกษรบัว)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ผู้อนุมัติ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิน้
ก.ย.
100

10
10

(ร้อยละ 5)
4 การประชุมคณะทางานเพื่อออกแบบและจัดทาแบบสารวจ
(ร้อยละ 10)

10

5. สารวจความผูกพันจากปัจจัยที่กาหนดตามแบบ
ประเมินความผูกพัน (ร้อยละ 15)

10

5
5

6.รวบรวมแบบสารวจ เพื่อการสรุปผลและวิเคราะห์ผล
การประเมินความผูกพันที่มีผลต่อความผาสุกของบุคลากร

5

(ร้อยละ 30)
5

7. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ (ร้อยละ 10)

10

8. การนาเสนอสรุปผลการประเมินความผูกพันเพื่อทราบ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
เสนอผูบ้ ริหาร (ร้อยละ 10)

10

Output :
รายงานสรุปผล
Outcome :

ฉบับ

1

1

ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละ

85

85

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีทอ้ งถิน่
รวมทั้งสิน้

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท
หน ้า 47

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 55 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก
เป้าหมายที่ 3
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
จตุพร คฤหบดี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2 การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นายจตุพร คฤหบดี)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรูสู้ ่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 5.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค สนันสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาสมรรถนะ
ผูอ้ นุมตั ิ
สิรพิ ร ธนนันทนสกุล
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้มีความเป็นสากล
(นางสิรพิ ร ธนนันทนสกุล)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล
2. เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และความร่วมมือประสาน ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
นอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั

นายจตุพร คฤหบดี
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการโทรศัพท์ 53351-2
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะ
ภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ตามที่กาหนดไว้

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. โครงการฝึกอบรม/สัมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพภารกิจหลักของกรม

Output :
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม

สรรพสามิต ในหลักสูตรต่างๆ เช่น
การจัดเก็บภาษี การปราบปราม
กฏหมายภาษี เป็นต้น
2. โครงการฝึกอบรม/สัมนาเพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลักขององค์กร ในการพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ

ครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ภารกิจ
หลักของกรมฯ

3. โครงการฝึกอบรม/สัมนาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC)

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิน้

คน

46

0

0

120

200

250

100

200

200

110

100

100

1,426

- จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สนับสนุนภารกิจหลักของกรมฯ

คน

0

95

55

40

60

100

60

90

90

70

0

0

660

- จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม/สัมมนาโครงการเกีย่ วกับ
ประชาคมอาเซียน

คน

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

0

200

75

75

Outcome :
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 75
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ
R


กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิน่
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

3,500,000
3,500,000

บาท
บาท
บาท

หน ้า 62

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 54 Excise Innovation Awards ครั้งที่ 5
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรูสู้ ่ประชาคมอาเซียน

ผู้รับผิดชอบหลัก

พัฒนานวัตกรรมการให้บริการแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต ประชาชน และหน่วยงานภายนอกกรมสรรพสามิต
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นาเสนอรูปแบบการให้บริการ
นายคติ อาภากุลอนุ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53332
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นวัตกรรมใหม่ด้านบริการ

ผู้อนุมัติ

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. ประชุมคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลนวัตกรรม Process :
เพือ่ การเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตเพือ่ กาหนดกรอบ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
การประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ 10)

พ.ย.

ม.ค.

ร้อยละ

ก.พ.

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ปัญจนี ทิพโกมุท
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวมทัง้ สิ้น

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
100

10

2. จัดทาประกาศคณะทางานฯ กาหนดการส่งผลงานการ
ประกวด และสถานที่นาเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)

10

3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มี

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15

15

2

การส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)
4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดาเนินการพิจารณา

15

คัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท
และประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก(ร้อยละ 30)
6. จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 10)

10

7. ประกาศผล (ร้อยละ 5)

5
Output :
จานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด (เรื่อง)

6

เรื่อง

6

Outcome :
- จานวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ราย
- ร้อยละนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ร้อยละ
 เงินงบประมาณ

จานวน

R เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

4,500,000

บาท

จานวน

4,500,000

บาท

รวมทั้งสิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

6

6

100

100

บาท

หน ้า 61

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 56 จัดการความรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัญจนี ทิพโกมุท
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท )
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ แนวทางประชาคมอาเซียน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรูสู้ ่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร
ผู้อนุมตั ิ
สิริพร ธนนันทนสกุล
เพื่อให้มกี ารเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53331
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

โครงการการจัดการองค์ความรู้ของ

Process :

กรมสรรพสามิต : สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
บทบาท/ภารกิจของกรมฯ และการประเมิน

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

สมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน (3 องค์ความรู้)Output :
1. ความรู้เกีย่ วกับภาษีสรรพสามิต
จานวนครั้งในการจัดการ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทัง้ สิน้

ร้อยละ

35

35

30

100

ครั้ง

1

1

1

3

3

3

2. ความรู้การพัฒนาคุณภาพ/การบริหารงานในองค์กรองค์ความรู้
Outcome :
3. องค์ความรู้รองรับ AEC
จานวนองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิต องค์ความรู้
ทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิน่
รวมทัง้ สิน้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

จานวน
จานวน

5,000,000

บาท
บาท

จานวน

5,000,000

บาท

หน ้า 63

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 23 สรรพสามิตเพื่อสังคม ปกป้องสิ่งแวดล้อม และพลังงาน (สรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สงั คม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม)
เป้าหมายที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาภาคเอกชน ให้เกิดการสร้างมูลค่า
มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างจิตสานึกสู่ชุมชนและสังคมน่าอยู่
-

ผู้รับผิดชอบหลัก

พิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง
( นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
นายธิบดี วัฒนกุล
1.เพื่อจัดทากิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นาองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม ชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม
( นายธิบดี วัฒนกุล )
และการอนุรักษ์พลังงาน
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รักษาราชการแทน
2. เพื่อดาเนินกิจกรรมที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทาง
เลขานุการกรม
"สร้างพันธะสัญญาร่วมกับสังคม ชุมชน" : สร้างพันธสัญญา และประชาสัมพันธ์แนวคิดการในการดาเนินการเพื่อเป็นผู้นาองค์กร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม ชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่สังคม
3. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น เล็งเห็นความสาคัญ
และให้ความร่วมมือในการชาระภาษีสรรพสามิตด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษี
ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิตในการเป็นองค์กรที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) เป็นผู้นาในการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานในประชาคมอาเซียน
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
น.ส.ชวรัสย์ รูปโฉม
โทรศัพท์ 55748
ฝ่ายประสานราชการ สานักงานเลขานุการกรม
1.กรมสรรพสามิตได้ดาเนินกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นาองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ สังคม ชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
และการอนุรักษ์พลังงานตามแนวทางที่กาหนด
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิตเพิ่มมากขึ้น
เล็งเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีสรรพสามิตด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิต
จัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิตในการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) เป็นผู้นาในการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานในประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพือ่ กาหนดแนวทาง

Process :

ในการดาเนินกิจกรรมรูปแบบกิจกรรม และระยะเวลา

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มีค.

2

2

2

2

2

10

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิน้
ก.ย.
100

ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 20)

หน ้า 25

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มีค.

และงบประมาณ (ร้อยละ 10)

1

1

1

1

1

5

3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการจัดจ้าง

1

1

1

1

1

1

5
1
1

ไตรมาสที่ 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

1

1

1

2

5
1

5
1

5
1

5
1

5
1

1

3

รวมทัง้ สิน้

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

5
1

5
1

10
1

1

1

3

2. จัดทาโครงการเพือ่ เสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติโครงการ

(ร้อยละ 10)
4 ดาเนินการในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (ร้อยละ 40)
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินกิจกรรม
ผ่านทางช่องทางต่างๆ (ร้อยละ 10)
6. ติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)
Output :
- จานวนกิจกรรมชุมชนต้นแบบ
- จานวนศูนย์เรียนรู้ “สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม”
(พืน้ ทีแ่ ห่งการเรียนรู้)
- จานวนต้นแบบ“สรรพสามิตจิตอาสา
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ครั้ง
แห่ง

4
97

4
97

คน

97

97

85

85

ร้อยละ

85

โครงการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

o

เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

o

เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
จานวน

-

บาท
บาท

หน ้า 26

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 26 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
กิจกรรมหลัก
ระดับ1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และกาหนด
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทัง้ กาหนดประเด็นพร้อมทัง้
กาหนดประเด็นทีจ่ ะนามาสร้างการมีส่วนร่วม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ระดับ2. แต่งตั้งคณะทางานภาคประชาชนของ
กรมสรรพสามิต (Stakeholder)
ระดับ3. จัดทาแผนงาน/โครงการในการสร้างการ
มีส่วนร่วมประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558
ระดับ4. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากล
พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
1. เพื่อให้ผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และการให้บริการของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี และปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานในส่วนต่างๆ
ของกรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นางสาวลลิตา ชาลัง
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โทรศัพท์ 55742
สานักงานเลขานุการกรม
กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนาความต้องการของประชาชน
ไปกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด
Process :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ระดับ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1

1

1

1

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ผู้อนุมตั ิ

พิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง
( นางสาวพิรุณรัตน์ วงษ์เที่ยง )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายธิบดี วัฒนกุล
( นายธิบดี วัฒนกุล )
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รักษาราชการแทน
เลขานุการกรม

ระยะเวลาดาเนินการ

มีค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
5

2

2
3

3
4

ครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการ
ดาเนินการ และรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร
ระดับ5. เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงาน

4

4

5

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
Output :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ในการสร้างการมีส่วนร่วมฯ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการทีม่ ีต่อการดาเนินงาน
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

85

85

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิน่
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท
หน ้า 29

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 27 ประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
วัตถุประสงค์
ผู้จดั ทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากล
พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธกี ารเสียภาษี
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นางสาวพงษ์จนั ทร์ ไกรสินธุ์
โทรศัพท์ 51611
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
1. ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาทและภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิตมากขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัตติ ามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพสามิต
3. ผู้มหี น้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้น
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สกึ พร้อมที่จะเสียภาษีดว้ ยความสมัครใจ
และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จดั กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5)
2. วิเคราะห์ กาหนด ระยะเวลาและรูปแบบ
การผลิตสือ่ ประชามสัมพันธ์ (ร้อยละ 5)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ตัวชีว้ ัด
Process :

หน่วยนับ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
5

พ.ย.

ผู้อนุมัติ

ม.ค.

ก.พ.

ธิบดี วัฒนกุล
(นายธิบดี วัฒนกุล)
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 รักษาราชการแทน
เลขานุการกรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

พงษ์จนั ทร์ ไกรสินธุ์
(นางสาวพงษ์จนั ทร์ ไกรสินธุ)์
ประชาสัมพันธ์ชานาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิน้
ก.ย.
100

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

3. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติ (ร้อย
ละ 10)
4. สานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนิน
การจัดจ้าง (ร้อยละ 10)
5. ผลิตและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ
70)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

5
10
10
5

5

10

10

10

10

10

10

หน ้า 31

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิน้
ก.ย.

Output :
5.1 สปอตโทรทัศน์
5.2 วีดิทัศน์
5.3 สือ่ สิง่ พิมพ์

8

7

15
1

จานวนครั้งที่เผยแพร่สปอตโทรทัศน์
จานวนเรื่องที่ผลิต

ครั้ง
เรื่อง

5.3.1 แผ่นพับ

จานวนแผ่นพับที่ผลิต

แผ่น

40,000

40,000

5.3.2 โปสเตอร์

จานวนแผ่นโปสเตอร์ที่ผลิต

แผ่น

1,000

1,000

5.3.3 สติก๊ เกอร์

จานวนแผ่นสติก๊ เกอร์ที่ผลิต

แผ่น

5000

5,000

5.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์

จานวนครั้งที่จดั กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ครั้ง

1

1

2

5.5 บทความหนังสือพิมพ์
5.6 หนังสือรายงานประจาปี

จานวนครั้งที่เผยแพร่บทความ

ครั้ง

1

จานวนเล่มรายงานที่เผยแพร่

เล่ม

2,500

1

1

1

1

1

5
2,500

Outcome :
ร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

85

ร้อยละ

85

ของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

R เงินงบประมาณ

2,692,900

 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิน่
รวมทั้งสิน้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

บาท
บาท

2,692,900

บาท

หน ้า 31

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 24 การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชัน้ นาในระดับสากล
พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
1. เพื่อผลักดันให้สานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา/หน่วยงานส่วนกลางพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
2. เพื่อเพิ่มบทบาทสานักงานสรรพสามิตภาคในการร่วมผลักดันหน่วยงานระดับพื้นที่ในการกากับดูแลให้พัฒนามาตรฐาน
การให้บริการตามแนวทางที่กรมกาหนด
3. เพื่อสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่คุณภาพดีและเป็นมาตรฐานจากกรมสรรพสามิต
4. เพื่อยกระดับการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานส่วนกลางของกรมสรรพสามิตให้มีมาตรฐานการ
นายอัคเดช วินยั พานิช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ
โทรศัพท์ 55914
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานระดับพื้นที่/พื้นที่สาขา/หน่วยงานส่วนกลาง มีการให้บริการทั้งหน่วยงานภายในด้วยกันเอง

ผู้รับผิดชอบหลัก

อัคเดช วินยั พานิช
(นายอัคเดช วินยั พานิช)
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ

ผู้อนุมตั ิ

ยุคล กาเหนิดแขก
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

และประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพือ่ แจ้งให้ทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (ร้อยละ 10)
2. ทบทวนผลการดาเนินการด้านมาตรฐานการให้บริการในหลายปีที่ผ่านมา
เพือ่ กาหนดกรอบการดาเนินงานในปี 58 (ร้อยละ 10)

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ

100
ร้อยละ

10

ดาเนินงาน
10

3. มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน(ภาค/พืน้ ที่/พืน้ ที่สาขา/หน่วยงานส่วนกลาง)
ดาเนินการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (ร้อยละ 20)

20

4. ติดตามผลการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ (ร้อยละ 30)

30

5. รวบรวม สรุปและจัดทารายงานผล เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 30)

30
Output :
รายงานสรุปผลการพัฒนา

ฉบับ

1

1

ร้อยละ

80

80

มาตรฐานการให้บริการ
Outcome :
ร้อยละของจานวนสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ที่/พืน้ ที่สาขา
ที่ได้ผลคะแนนการพัฒนาและ
รักษามาตรฐานการให้บริการ
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 27

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 28 เสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิตเชิงบูรณาการ
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ
ต.ค.

พ.ย.

ม.ค.

ก.พ.

ยุคล กาเหนิดแขก
(นายยุคล กาเหนิดแขก)

ผู้อนุมตั ิ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
(นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ)
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากล
พัฒนามาตรฐานการบริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. เพือ่ ให้กรมสรรพสามิตเป็นองค์กรยุคใหม่ ทันสมัย และสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ีของหน่วยงาน
2. เพือ่ ให้บคุ คลากรกรมสรรพสามิตสามารถนาค่านิยม STARS ไปปรับใช้ในการดาเนินงานได้
3. เพือ่ เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของกรมสรรพสามิต
4. เพือ่ ยกระดับการให้บริการในหน่วยงานของกรมสรรพสามิต และสร้างอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ โทรศัพท์ 55915
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพือ่ เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภาพลักษณ์และการให้บริการของกรม

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

1. แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างอัตตลักษณ์

Output :

กรมสรรพสามิต

- คาสั่งคณะทางานเสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิต

ฉบับ

1

1

2. ประชุมการทางานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการเสริม

- รายงานการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 1

ฉบับ

1

1

- รายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นฯ

ฉบับ

- รายงานการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 2

ฉบับ

- รายงานสรุปผลการดาเนินงานฯ

ฉบับ

1

1

ร้อยละ

80

80

สร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1
3. สร้างความคิดเห็นบุคลากรของกรมสรรพสามิตถึงแนวทาง

1

1

การเสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิต
4. ประชุมการทางานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางเการสริม

1

1

สร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2
5. รวบรวม และสรุปการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร

Outcome :
ร้อยละการรับรู้ค่านิยมองค์กร
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

หน ้า 32

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 30 ยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ Benchmarking
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
ผู้จัดทา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากล
ศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรชั้นนา
ศึกษาและนารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากรมฯให้สามารถเทียบเคียงกับองค์กรต้นแบบได้
1.เพื่อให้ทราบถึงสถานะ/ขีดความสามารถที่แท้จริงเมื่อเทียบกับองค์กรชั้นนาระดับสากล
2.เพื่อค้นหาวิธปี ฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรชั้นนาระดับสากล
3.เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนจากการประเมิน (Assessment) และแสวงหาโอกาสในการปรับปรุง
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 51919
นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สามารถนาข้อมูลจากการศึกษาเทียบเคียงกับหน่วยงานที่เป็นคู่เทียบมากาหนดเป็นแนวทางพัฒนา
และปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. ศึกษาเทียบเคียงกับองค์กรในประเทศ
ประเทศทีม่ ีภารกิจคล้ายกัน (ร้อยละ 50)
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์หาประเด็นการเทียบเคียง
(Benchmarking) (ร้อยละ 10)

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

1.2 สรุปผลการเทียบเคียง (ร้อยละ 20)
1.3 นาเสนอในรายงานผลการดาเนินงานส่ง
สานักงาน ก.พ.ร. (ร้อยละ 20)
2. ศึกษาเทียบเคียงกับองค์กรชั้นนาในต่างประเทศ
ทีไ่ ด้รับรางวัลคุณภาพ (ร้อยละ 50)
2.1 จัดสัมนาเชิงปฎิบัติการเพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์
หาประเด็นการเทียบเคียง (Benchmarking)
(ร้อยละ 10)
2.2 ค้นหาวิธปี ฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ (Best Practices)
จากองค์กรชั้นนา (ร้อยละ 10)
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

พ.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก
ตาแหน่ง
ผู้อนุมัติ

ม.ค.

ก.พ.

ยุคล กาเหนดแขก
(นายยุคล กาเหนดแขก)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตาแหน่ง

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ
(นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิน้
ก.ย.
100

ร้อยละ
10
20
20

10

10

หน ้า 35

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

2.3 ค้นหาความแตกต่าง (Gap Analysis)
และปัจจัยเอือ้ (Enabler) (ร้อยละ 10)
2.4 สรุปผลการเทียบเคียงและจัดทาแผนการ

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

10

รวมทัง้ สิน้
ก.ย.
10
10

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ร้อยละ 20)
Output :
- สรุปประเด็นการเทียบเคียง
- เอกสารสรุปผลการเทียบเคียง
- เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ส่งสานักงาน ก.พ.ร.
- สรุปประเด็นการเทียบเคียง
- จานวนผู้เข้าร่วมค้นหาวิธปี ฏิบัติ
ทีเ่ ป็นเลิศ
- สรุปผลการค้นหาความแตกต่างฯ
- สรุปผลการเทียบเคียงฯ
- จานวนหน่วยงานทีไ่ ด้ศึกษา
เทียบเคียง
Outcome :

ชุด
ชุด
ฉบับ

1

1
1
1

1
1

ชุด
คน

1
30

ชุด
ชุด
หน่วยงาน

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

1
1

1
1
2

2

2

2

รายงานสรุปผลการเทียบเคียง
ฉบับ
(Benchmarking)
เงื่อนไข หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ศึกษาเทียบเคียงกับองค์กรชั้นนาในต่างประเทศให้ค่าน้าหนักของการศึกษาเทียบเคียงกับองค์กรในประเทศทีม่ ีภารกิจคล้ายกัน เป็นร้อยละ 100
 เงินงบประมาณ

จานวน

R เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
จานวน

-

1
30

บาท
2,500,000 บาท
2,500,000 บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 31 ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อพื้นที่สาขาตามแนวชายแดน
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาการให้บริการสู่การเป็นองค์กรชัน้ นาในระดับสากล
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหนือความคาดหมาย
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กร กระบวนการดาเนินงาน และความเหมาะสมของตาแหน่งงานในแต่ละหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพในปัจจุบนั และสนับสนุนยุทธศาสตร์
ขององค์กรรวมทั้งรองรับการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อให้สามารถกาหนดตาแหน่งงานในแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและประเภทของงาน
มีความคุม้ ทุนต่องบประมาณที่เสียไป
นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ โทรศัพท์ 55915
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรแบ่งส่วนราชการ และการกาหนดอัตรากาลังใหม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพงานในปัจจุบนั เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้สนองตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.ศึกษาวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่

Process :

แต่ละตาแหน่งงาน กฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัตงิ าน รวมถีงขั้นตอนการปฏิบัติ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ

พ.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมตั ิ

ร้อยละ

ม.ค.

ก.พ.

ยุคล กาเหนิดแขก
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
(นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ)
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.

25

100

งานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เพือ่ นามาศึกษา วิเคราะห์ปรับโครงสร้างองค์กร
(ร้อยละ 25)
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 เพือ่ เปรียบเทียบรูปแบบการทางานกับหน่วยงาน

50

ที่มีลักษณะการดาเนินงานคล้ายคลึงกัน (ร้อยละ 50)
3. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ พร้อมจัดทาร่างโครงสร้างองค์กรเสนอผู้บริหาร
เพือ่ พิจารณาอนุมัติ และนาเสนอกระทรวงการคลังในปีงบประมาณถัดไป (ร้อยละ 25)

25
Output :
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
Outcome :
จานวนหน่วยงานที่ปรับโครงสร้างองค์กร

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ฉบับ
หน่วยงาน
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จา่ ยเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

จานวน

บาท

จานวน

บาท

จานวน

บาท

1

1

25

25
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 34 จัดทาคูม่ ือและบริหารความต่อเนือ่ ง (Business Continuous Plan : BCP) ของกรมสรรพสามิต
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1 ทบทวนแผนบริหารความต่อเนือ่ ง (BCP) ของกรมฯปีทผี่ ่านมา
(ร้อยละ 30)
2 จัดทาโครงการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ จัดทาคู่มือและบริหารความต่อเนือ่ ง
(BCP) ของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 30)

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ แนวทางประชาคมอาเซียน
มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และรองรับ AEC
1.สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความต่อเนือ่ งของการปฏิบตั ิงานในสภาวะวิกฤติ
2 เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดทาแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ โทรศัพท์
55914
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. คู่มือการจัดทาแผนบริหารความต่อเนือ่ ง (BCP) ของกรมสรรพสามิต
2 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บคุ ลากรในการบริหารจัดทาแผนและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต
หรือเหตุกาณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Process :
ร้อยละ
30
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมตั ิ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

ยุคล กาเหนิดแขก
( นายยุคล กาเหนิดแขก )
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
100

30

3 รวบรวมและสรุปผลการดาเนินงาน และจัดทาเครื่องมือแผนบริหารความ
ต่อเนือ่ ง (BCP) เสนอผู้บริหารเพือ่ พิจารณาอนุมัติ (ร้อยละ 40)

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ
( นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ )
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบตั ิการ

40
Output :
คู่มือแผนบริหารความต่อเนือ่ ง (BCP) ของกรม
สรรพสามิต

ฉบับ

Outcome :
ร้อยฃะการรับรู้และการเข้าร่วมซักซ้อมแผน
บริหารความต่อเนือ่ ง

ร้อยละ
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิ่น
รวมทัง้ สิ้น

3

85
จานวน
จานวน
จานวน

85

บาท
บาท
บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการที่ 36 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความต่อเนื่อง และสามารถเข้าสู่ความเป็นเลิศ
ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลกรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อให้การจัดทารายงานผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
4. เพื่อขยายผลและผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐของกรมดาเนินไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อเทียบกับองค์กรชั้นนาระดับสากล
นางสาวศรัณทิพย์ เสาวภาพ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 51919
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

ระดับที่ 1 (ร้อยละ 20)

Process :

1. ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งกรรมการหรือ
คณะทางานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (ร้อยละ 10)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

พ.ย.

ร้อยละ

ผู้รบั ผิดชอบหลัก

ม.ค.

ก.พ.

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

10

2. จัดทากรอบแนวทางการประเมินแบบ
บูรณาการ (ร้อยละ 10)

ยุคล กาเหนิดแขก
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อนุมตั ิ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ศรัณทิพย์ เสาวภาพ
(นางสาวศรัณทิพย์ เสาวภาพ)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

10

ระดับที่ 2 (ร้อยละ 35)
3. จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เพือ่
ดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ จานวน 1 ครั้ง
(ร้อยละ 15)
4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ดาเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพ (ร้อยละ 20)

15

5

5

10

ระดับที่ 3 (ร้อยละ 15)
5. แจ้งให้ทกุ หน่วยงานดาเนินการตามกรอบ
แนวทางการประเมินแบบบูรณาการ (ร้อยละ
5)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/328 ลว.12 มี.ค.58

5

หน ้า 42

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

6. ติดตามผลการดาเนินงานแบบบูรณาการ 6
และ 12 เดือน (ร้อยละ 10)

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

5

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
5

ระดับที่ 4 (ร้อยละ 20)
7. จัดทารายงานการดาเนินงานเพือ่ สมัครเข้า
รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(ร้อยละ 20)

20

ระดับที่ 5 (ร้อยละ 10)
8. สรุปรายงานผลการดาเนินการเพือ่ เสนอ
ผู้บริหาร *(ร้อยละ 10)

10
Output :
- จานวนครั้งทีจ่ ัดประชุม และสรุปผล
- กรอบแนวทางการประเมินแบบบูรณา
การ
- จานวนรายงานผลการดาเนินงานที่
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
ภาครัฐรายหมวด

ชุด
ฉบับ

1

1

1

3
1

1

1

1

ครั้ง

Outcome :
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

รางวัล

1

 เงินงบประมาณ

จานวน

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีทอ้ งถิน่

จานวน

2,100,000

บาท

จานวน

2,100,000

บาท

รวมทัง้ สิ้น

1

บาท

หมายเหตุ
1. การสรุปรายงานผลการดาเนินการเพือ่ เสนอผู้บริหาร จะดาเนินการในเดือนตุลาคม 2558 (กิจกรรมหลักที่ 8)
2. การดาเนินโครงการขึน้ อยูก่ ับการได้รับจัดสรรงบประมาณ
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