โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สานักแผนภาษี
เดือน พฤศจิกายน 2561

โครงสร้างผู้บริหารกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมสรรพสามิต
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี

นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

สานักแผนภาษี

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม
ทางสรรพสามิต

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

สานักกฎหมาย

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และ 9

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และ 3

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 6

รองอธิบดี
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์

รองอธิบดี

นางสดศรี พงศ์อุทัย

รองอธิบดี
นายวรวรรธน์ ภิญโญ

รองอธิบดี
นายปิยกร อภิบาลศรี

สานักบริหารคลังและรายได้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานเลขานุการกรม

สานักมาตรฐานและพัฒนา
การจัดเก็บภาษี 2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑. กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงทำงกำรคลัง
2. กำรสนับสนุนศักยภำพ
และควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

5. กำรคลังกำรเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อม

๓. กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกกระทรวงกำรคลัง
6. กำรเป็นองค์กร
ต้นแบบในกำบริหำรงำน
อย่ำงมีธรรมำภิบำลและ
เป็นมืออำชีพ

6. กำรเป็นองค์กร
ต้นแบบในกำรบริหำร
งำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล
และเป็นมืออำชีพ

วิสัยทัศน์ : ผู้นำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน
พันธกิจข้อ ๑
บูรณำกำรบริหำร
กำรจัดเก็บภำษี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส
เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อ
เสถียรภำพทำงกำรคลัง

พันธกิจข้อ ๒
ขับเคลื่อนนโยบำยภำษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงำน

พันธกิจข้อ ๓
พัฒนำองค์กร
ให้มีมำตรฐำน ทันสมัย
โปร่งใส และเป็นธรรม

พันธกิจข้อ ๔
เสริมสร้ำงนวัตกรรม
ทำงภำษี
เพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

กำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
แบบบูรณำกำรเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

กำรใช้นโยบำยภำษีเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ส่งเสริมสุขภำพที่ดีขึ้นของ
ประชำชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

กลยุทธ์
1.1 บูรณำกำรกำร
บริหำรกำรจัดเก็บภำษี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑.๒ ปรับปรุง
กระบวนงำนเพื่อ
อำนวยควำมสะดวก

กลยุทธ์
๒.1 ใช้นโยบำยภำษี
เพื่อคุณภำพชีวิตและ
สุขภำพที่ดีขึ้น

กำรบริหำรองค์กร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

กลยุทธ์
๓.1 บริหำรจัดกำรงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
๓.๒ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ทันสมัย
๓.๓ พัฒนำบุคลำกร
สู่ควำมเป็นมืออำชีพ

กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม
ทำงภำษี

กลยุทธ์
๔.1 พัฒนำนวัตกรรม
ทำงภำษีเพื่อกำรบริหำร
และกำรบริกำร

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI: ๑.ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒.ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๒ จากการใช้นวัตกรรมอย่างน้อย ๑ นวัตกรรม
๓.ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการใช้มาตรการภาษีร้อยละ๘๕ 4.ระดับความสาเร็จของผลการศึกษามาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระดับ ๕
พันธกิจที่ ๑ บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษี
พันธกิจที่ ๒ ขับเคลื่อนนโยบายภาษี
พันธกิจที่ ๓ พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส
พันธกิจที่ ๔ เสริมสร้างนวัตกรรมทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและยั่งยืน
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
และเป็นธรรม
ภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๒
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๕
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๖
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังข้อ ๖
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๑
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๒
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของ
ประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ประชาชนมี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑ ใช้นโยบายภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
๑. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี (สผษ.
๒๕. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
ภาคและพื้นที่)
สินค้าที่ทาลายสุขภาพ (สผษ.)
๒. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย (สตป.
๒๖. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ภาคและพื้นที่)
สีเขียว(Green Tax) (สผษ.)
๓. ตรวจสอบภาษีทางบัญชี(Post Audit)(สตป.ภาคและพื้นที่) ๒๗. บูรณาการสร้างจิตสานึกเพื่อลด
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปรามเพื่อบูรณาการ
การบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อ
การปราบปราม (สตป.)
สุขภาพและสังคม (สลก.)
๕. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๘. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัว
(กวข.)
สุขสันต์ (สลก.)
๖. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ามัน (กวข.)
๒๙. สรรพสามิตสัญจร (สลก.)
๗. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม (กวข.)
๘. จัดทาฐานข้อมูลปริมาณน้าตาลในเครื่องดื่มและสินค้า
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี (กวข.)
๙. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันหล่อลื่น
และน้ามันที่คล้ายกัน (กวข.)
๑๐. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์โดยใช้เทคนิค NMR (กวข.)
๑๑. จัดทาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ (สคร.)
๑๒. ตรวจสอบดูแลบารุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่ (กตท.)
๑๓. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (กตท.)
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ การอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความ
สะดวก
๑๔. พัฒนาการดาเนินงานเพื่อรองรับ (Ease of Doing
Business )(สมฐ.๑)
๑๕. ปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการทางานสินค้า
สุรา (สมฐ.๑)
๑๖. รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้นเพื่อบริหารการจัดเก็บ
ภาษี (สมฐ.๑)
๑๗. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ามัน(สมฐ.๒)
๑๘. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สมฐ.๒)
๑๙. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรถยนต์ประหยัด
พลังงาน Hybrid และ EV (สมฐ.๒)
๒๐. รับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อบริหารการ
จัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟ
(สมฐ.๒)
๒๑. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (สกม.)
๒๒. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ตามพ.ร.บ.อานวยความสะดวก (กพร.)
๒๓. บริหารการจ่ายคืนเงินภาษีที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง (สคร.)
๒๔. รับชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กเทอร์นิกส์ (สคร.)

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๓
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ ๔
การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๑ บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓๐. จ้างที่ปรึกษาสารวจ และออกแบบปรับปรุงสานักงาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (กพร.)
๓๑. พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.)
๓๒. ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (กพร.)
๓๓. ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตน.)
๓๔. พัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (กตน.)
๓๕. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) (สลก. ภาคและพื้นที่)
๓๖. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
เสถียรภาพทันสมัย พร้อมใช้งาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
๓๗. บูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่และ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐ (ศทส.)
(๒๐ลบ.)
๓๘. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต
เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ (ศทส.)
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ชีวิตการทางานที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๑ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
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การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สคร.)
๔๕. ก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพัก (กตท.)
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เป้าประสงค์ที่ ๔.๑
มีนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการ
บริหารงานและการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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11. โครงการการจัดทาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์..................................................................................
12. โครงการตรวจสอบดูแลบารุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่.............................................................................................................................................
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สานักแผนภาษี
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สานักกฎหมาย
สานักกฎหมาย
สานักกฎหมาย
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สานักบริหารการคลังและรายได้
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46. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล.....................................................................................................
47. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม................................................................................................................................................................................
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ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนานวัตกรรมทางภาษีเพื่อการบริหารและการบริการ
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อนุมัติ
1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้
3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
นางสาวธิดากานต์ ปัญญาไว
ตาแหน่ง นักวิชาสรรพสามิต
โทรศัพท์ 54144
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
สานักแผนภาษี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ฉบับ
1
1
1
1
1
1
1
1. จัดประชุมคณะทางานติดตามฯ เพื่อ Process :
คาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
รายสินค้าและบริการเป็นรายเดือน
เสนอกระทรวง
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี Output :
ล้านบาท 41,754.00 36,418.00 51,399.00 51,856.00 49,367.00 52,934.00 54,630.00
สรรพสามิตเป็นรายสินค้าและบริการ จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้
เพื่อเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ และ
กระทรวงการคลัง
Outcome:
ร้อยละ
5
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิตเพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวง ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการ
การคลัง
จัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
o เงินงบประมาณ
จานวน
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
จานวน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ลงชื่อ

ประภาพริษฐ์ ช่าชอง
(นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561
ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
1

49,183.00

มิ.ย.
1

ก.ค.
1

50,334.00

49,244.00

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
1

52,145.00

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
1

60,736.00

5

12

600,000.00

5

บาท
บาท
บาท

หน ้า 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส (2) ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
(3) สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1. เพื่อดาเนินการตรวจปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต จาหน่ายและการลักลอบนาเข้าสินค้าตามกฎหมาย
ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไป
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต พร้อมทั้งแนะนาชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 57512
นางสาวอภิชญา เทพเสนา
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม
3. ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงานปราบปราม
ผู้กระทาผิด

ตัวชี้วัด
Out put :
จานวนคดี
จานวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี
Out come :
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

หน่วยนับ

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ
(ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

ปิยกร อภิบาลศรี
(นายปิยกร อภิบาลศรี)
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ต.ค.

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.

คดี
บาท

446
13,994,235.88

444
13,994,235.87

444
13,994,235.86

446
13,994,235.88

444
13,994,235.87

444
13,994,235.86

446
13,994,235.88

444
13,994,235.87

444
13,994,235.88

446
13,994,235.88

444
13,994,235.88

443
13,994,235.87

5,335
167,930,830.48

ร้อยละ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

23,828,100.00
-

บาท
บาท
บาท




เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

รวมทั้งสิ้น

หน้า 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีทางบัญชี (Post Audit)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
เพื่อวางแผนในการตรวจสอบในภาพรวม
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบ
3. ประชุมมอบหมายจานวนรายชื่อผู้เสียภาษี
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และ
ขออนุมัติออกตรวจ ตามแผน
5. ดาเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชี
เอกสารหลักฐานย้อนหลัง ตามขั้นตอน
การตรวจสอบภาษี
6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผล
การตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักฯ
ทราบหรือสั่งการต่อไป
7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ.
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการต่อไป
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส
2. ตรวจสอบปราบปราม เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฏหมายภาษี เป็นเครือ่ งมือหนึ่งที่ช่วยให้กรมสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2. เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
นางอรสา ทองบุญรอดและนางสาวศรีวราภร ศิริรงุ่ เรืองอมร
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2
ส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2 สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผู้ประกอบการมีการชาระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี
และเป็นการป้องปรามการกระทาผิดที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการสรรพสามิต
ตัวชี้วัด
Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ

Outcome :
ร้อยละความถูกต้องในการรายงานผล

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

หน่วยนับ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ราย

2

2

ร้อยละ

100

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

จานวน
จานวน
จานวน

มี.ค.

โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

นวลอนงค์ คงดา
(นางนวลอนงค์ คงดา)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี
ปิยกร อภิบาลศรี
(นายปิยกร อภิบาลศรี)
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

57911 หรือ 57951
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

26

21

29

80

100

100

100

100

3,001,800.00 บาท
1,532,400.00 บาท
4,534,200.00 บาท
หน้า 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบ
ลงชื่อ
กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
และการปราบปราม
1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ลงชื่อ
ปิยกร อภิบาลศรี
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยา มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
ผู้อนุมัติ
(นายปิยกร อภิบาลศรี)
2. เพื่อพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
3. เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์และสามารถสารองข้อมูลการปราบปราม โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเมื่อระบบหลักเกิดผิดพลาดได้
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา
นางสาววาสนา จ่ายพัตร
นั
ก
วิ
ช
าการสรรพสามิ
ต
ช
านาญการ
โทรศั
พ
ท์
57851
ตาแหน่ง
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
1. ข้อมูลการปราบปรามมีความละเอียดถูกต้องแม่นยา และเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาให้ข้อมูลปราบปรามมีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร
6. ในอนาคตสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบมือถือได้

กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการออกตรวจ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
ตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15)
2. รวบรวมข้อมูลผู้กระทาผิดกฏหมายสรรพสามิต
สาหรับการออกตรวจและจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาผิด
กฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)
3. การออกตรวจเยี่ยม ณ สานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่
เพื่อศึกษาการดาเนินงาน และปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล
ผู้กระทากฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60)
4. สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ตค.

ไตรมาสที่ 1
พย.

ธค.

มค.

ไตรมาสที่ 2
กพ.

มีค.

เมย.

ไตรมาสที่ 3
พค.

มิย.

กค.

ไตรมาสที่ 4
สค.

15
5

5

20

5

20

20

ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

รวมทั้งสิ้น
100

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

Output :
จานวนครั้งที่ออกตรวจ
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
รายงานผลจานวนคดีและค่าเปรียบเทียบปรับ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

กย.

ครั้ง
ฉบับ
ฉบับ

10

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

ฉบับ
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

1

3
3
12

1

1

1
1
1

จานวน
จานวน
จานวน

1

1

- บาท
1,299,000.00 บาท
1,299,000.00 บาท
หน ้า 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 5 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา
โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
(Mobile Lab)
2. ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้
คาแนะนาเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา
3. สารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา
นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ตัวชี้วัด
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Output : จานวนครัง้ ที่ออกตรวจ
ครัง้
1
1

Outcome : ร้อยละของผู้ประกอบการ
มีความรูเ้ พิ่มขึ้น
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

54345

ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 1
วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อิ(นางวั
นทรจัลกลีร)ย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ม.ค.
1

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
1

มี.ค.
1

เม.ย.
1

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
1

มิ.ย.
1

ก.ค.
1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
1

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
10

ร้อยละ

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

ร้อยละ

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85


o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

1,900,800.00 บาท
บาท
1,900,800.00 บาท

หน ้า 5

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 6 บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ามันเพือ่ ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ตรวจวิเคราะตัวอย่างน้ามัน
ที่ตอ้ งสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมาย
2. สารวจความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่รับบริการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
ว่าที่ ร.ต.นราเศรษฐ์ นิรัตศิ ะยะกุล
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
(นราเศรษฐ์ นิรัตศิ ะยะกุล)
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อสนับสนุนทางด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
วัลลีย์ อินทรจักร
มีประสิทธิผลยั่งยืน
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
2. เพื่อตรวจพิสจู น์ของกลางน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกาจร
ตาแหน่ง รก.นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54342
ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ทาให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Output :
ตัวอย่าง
220
220
220
220
225
200
230
235
235
235
2,240
จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
ของหน่วยงาน

เงินงบประมาณ
จานวน
2,199,600.00 บาท
o
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
จานวน
บาท
รวมทั้งสิน้
จานวน
2,199,600.00 บาท

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

หน ้า 6

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 7 พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
ว่าที่ ร.ต.นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
(นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล)
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
นางวัลลีย์ อินทรจักร
เพื่อบูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพโดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
การตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมและสินค้า
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
น้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกาจร
ตาแหน่ง รก.นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54342
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
สามารถพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกที่ไม่ได้ ผลิต Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
จากปิโตรเลียม
ดาเนินงาน

ร้อยละ

2. นาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพื่อ
จัดพิกัดภาษี
3. ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับน้ามันฯ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

Output : จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์

ตัวอย่าง

Outcome: ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

o
o

ต.ค.

11

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

12

ธ.ค.
50

ม.ค.

12

11

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

12

มี.ค.
50

เม.ย.

12

11

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

จานวน
จานวน
จานวน

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

12

12
85

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

11

12

12

140
85

บาท
บาท
บาท

หน ้า 7

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 8 จัดทาฐานข้อมูลปริมาณน้าตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพือ่ สนับสนุนการจัดเก็บภาษี
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1.วิเคราะห์หาปริมาณน้าตาล
ในตัวอย่างเครื่องดืม่ และสินค้าอื่นๆ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ
นายทรงชัย มรกตจินดา
ตาแหน่ง รก.นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์
ส่วนวิเคราะห์ 3 กลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง
นาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

Output : จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์

ตัวอย่าง

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน

ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ต.ค.
40

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
40

ธ.ค.
40

󠅘 เงินงบประมาณ
󠅘 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิน้

ม.ค.
40

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

54352
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
40

มี.ค.
40

เม.ย.
40

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
40

85
จานวน
จานวน
จานวน

รุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ
(นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ)
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 3

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

มิ.ย.
40

ก.ค.
40

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
40

ก.ย.
40
85

รวมทั้งสิ้น
480
85

บาท
บาท
บาท

หน ้า 8

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
โครงการที่ 9 พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อจัด
เก็บภาษี
ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ที่รับบริการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกาจร
ตาแหน่ง รก.นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์
ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
Output : จานวนตัวอย่าง
ที่วิเคราะห์
Outcome: ร้อยละความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

หน่วยนับ
ตัวอย่าง

ต.ค.
20

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
20

ธ.ค.
22

ม.ค.
20

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
22

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ว่าที่ ร.ต.นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
(นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล )
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

นางวัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

54342
ระยะเวลาการดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

มี.ค.
22

เม.ย.
20

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
22

ร้อยละ
o
o

มิ.ย.
22

ก.ค.
22

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
22

ก.ย.
22
85

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

รวมทั้งสิ้น
256
85

บาท
บาท
บาท

หน ้า 9

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 10 แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ
วิเคราะห์ NMR
2. กาหนดรายละเอียดเครื่องมือ
ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ (ร่าง TOR)
3. ดาเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
4. สุ่มซื้อตัวอย่างสุรา
5. ตรวจรับเครื่อง NMR พร้อม
ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการบริการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
แยกชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์เพื่อประโยชน์ในการจัดพิกัดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดไวน์
นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
สามารถแยกชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์ได้
ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ต.ค.
10

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 1

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

54345

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ร้อยละ
ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

ร้อยละ

Output : จานวนเครื่อง
ที่ตรวจรับแล้วเสร็จ
Outcome : รายงานสรุปผลเสนอ
กรมฯ ทราบ

มิ.ย.

5
5
5

5
5

5
5

5
5

ชุด

1

1

ฉบับ

1

1

󠅘 เงินงบประมาณ
󠅘 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

หน ้า 10

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 11 การจัดทาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อให้มีการจัดการฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหารจัดการแสตมป์
3. เพื่อให้การบริการจัดการแสตมป์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นางวิภาวดี สาริการินทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์
51749
รักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
สานัก บริหารการคลังและรายได้
กระบวนการบริหารจัดการแสตมป์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.

มี.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

นพดล ศิริวัฒนากร
( นายนพดล ศิริวัฒนากร )
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

วิวัฒน์ เขาสกุล
( นายวิวัฒน์ เขาสกุล
)
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

Process :
1. ศึกษาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ และศึกษา
ความเชื่อมโยงของฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ ที่
จะนามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์ (ร้อยละ
20)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล
ปริมาณการจ่ายแสตมป์ (ร้อยละ 25)
3. ทดลองนากระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ที่ปรับปรุงแล้ว
มาใช้งานจริง (ร้อยละ 30)
4. สรุปผลการนาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์
มาสนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์ (ร้อยละ 25)

ร้อยละ

20

ร้อยละ

100

25

ร้อยละ

Output :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome
ร้อยละของปริมาณแสตมป์ที่เพียงพอ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

30

ร้อยละ

25

ฉบับ

1

1

75

75

ร้อยละ
o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท

หน ้า 11

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 12 ตรวจสอบดูแลบารุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เครือ่ งมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตาแหน่ง นายช่างเครือ่ งกลชานาญงาน
นายกฤษณบดี พลวาปี
ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ซ่อมบารุงรักษา สอบเทียบ และ
จัดหาอะไหล่ระบบเครือ่ งมือวัด
ปริมาณน้าสุราแช่ออนไลน์
2. รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด
เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

Process:
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
Output:
รายงานสรุปผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome:
จานวนมาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษีได้

ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
100
100
100

โทรศัพท์

ลงชื่อ

สมจิตต์ คาทรัพย์
(นายสมจิตต์ คาทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

55845
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
100
100
100

ฉบับ

เครือ่ ง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
100
100
100

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
100
100
100

1

10

เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

10

10
จานวน
จานวน
จานวน

10

10

10

10

รวมทั้งสิ้น
100

1

2

10

80

บาท
15,167,000 บาท
15,167,000 บาท

หน ้า 12

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 13 เพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1.การตรวจสอบเครื่องมือวัดระดับและ
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

2.การตรวจสอบมาตรวัดเอทานอล

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
1.เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้ประสิทธิภาพ
2.เพื่อใช้เครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
นายนันทพงศ์พล รักษ์ยศ
ตาแหน่ง นายช่างเครื่องกลชานาญงาน
ส่วนควบคุมโรงงาน สานัก/กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
1.สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง
2.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
( นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล )
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

Process:
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ

ร้อยละ

ต.ค.
100

Output:
จานวนเครื่องที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ

เครื่อง

4

4

4

4

4

4

4

Outcome:
จานวนเครื่องที่ตรวจสอบไม่สาเร็จ

เครื่อง

0

0

0

0

0

0

Process:
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

Output:
จานวนเครื่องที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ

เครื่อง

4

4

4

4

Outcome:
จานวนเครื่องที่ตรวจสอบไม่สาเร็จ

เครื่อง

0

0

0

0

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

สมจิตต์ คาทรัพย์
( นายสมจิตต์ คาทรัพย์ )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

55844

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
100

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน่วยนับ

โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ธ.ค.
100

o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ม.ค.
100

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
100

มี.ค.
100

มิ.ย.
100

ก.ค.
100

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
100

4

4

4

4

4

48

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

4

4

4

4

4

4

4

4

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

จานวน
จานวน
จานวน

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
100
100

-

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

100

บาท
บาท
บาท

หน ้า 13

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 14 พัฒนาการดาเนินงานเพือ่ รองรับ Ease of Doing Business
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานรองรับ Ease of Doing Business
2.เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแบบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องดื่ม
นายมงคล สุดโต
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สามารถปรับปรุงกระบวนการทางานเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่มรองรับ Ease of Doing Business
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นาเข้าได้

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

พิน แสงจันทร์
(นายพิน แสงจันทร์)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

52137
ระยะเวลาดาเนินการ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

Process :
1. ศึกษาข้อมูล ข้อกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
เครื่องดื่ม
2. กาหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางานและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่ม
3. การเปิดโอกาสให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการดาเนินงานร่วมกันและร่วมให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางานและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าเครืองดื่ม
แก่ผู้บริหารกรมสรรพสามิต
Output:
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับความสาเร็จของการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ร้อยละ

25

100

ร้อยละ

25

ร้อยละ

25

ร้อยละ

25

ฉบับ

1

1

ฉบับ
ร้อยละ
ระดับ




1
85
5

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

1
85
5

บาท
500,000 บาท
500,000 บาท
หน ้า 14

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 15 ปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการทางานสาหรับสินค้าสุรา
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
เพื่อลดขั้นตอนการทางานและปริมาณงานที่ซ้าซ้อน รวมทั้งสนับสนุนให้การทางานมีความสะดวก รวดเร็ว
มีความโปร่งใสอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายอนุบัญญัติ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 58530
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สานักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1
กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงกระบวนงานและลดขั้นตอนการทางานสาหรับสินค้าสุราให้มีความสะดวก
รวดเร็ว มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด

1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
กับสินค้าสุรา (ร้อยละ 30)
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนงาน (ร้อยละ 30)
3. จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนงานและลด
ขั้นตอนการทางานสาหรับสินค้าสุรา รวมทั้งยกร่างการ
ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือในการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ 40)
Output :
4. จัดทาและปรับปรุงแนวทาง/คู่มือในการปฏิบัติงาน
คู่มือ/แนวทางการดาเนินงาน
5. การนาเสนอแนวทาง/คู่มือในการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บริหารเห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

หน่วยนับ
ร้อยละ

ต.ค.
30

ร้อยละ

30

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

ร้อยละ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ระยะเวลาดาเนินการ

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

20

20

เล่ม

1

1

ฉบับ



1

1

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

หน ้า 15

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 16 รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้น เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษี
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
1. เพื่อบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุสรรคที่เกีย่ วกับกฎหมายสรรพสามิต พ.ศ.2560
ในการดาเนินธุรกิจของผูผ้ ลิตยาเส้น
2. เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคของผูผ้ ลิตยาเส้น
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของผูผ้ ลิตยาเส้น
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
โทรศัพท์
52146
นายทศพร พินิจสะวะ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สามารถบูรณาการข้อมูลที่เกีย่ วกับยาเส้น และนาข้อมูลที่ได้จากผูผ้ ลิตยาเส้นเพื่อกาหนดนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. รวบรวมประเด็น/วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่ วกับผูผ้ ลิตยา Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
เส้น
ดาเนินงาน
2. บูรณาการในการดาเนินการร่วมกับผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
และผูม้ ีส่วนได้เสีย

ร้อยละ

3. ประสานงานกับ สนง.สรรพสามิตภาค และพื้นที่
เพื่อรับฟังประเด็นปัญหาของผูผ้ ลิตยาเส้น
4. รายงานผลสรุปผลเสนอกรมสรรพสามิต

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ร้อยละ

มี.ค.
50

ลงชื่อ

ศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
(นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์)
ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผู้อนุมัติ

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เม.ย.

ลงชื่อ

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

30
10

ร้อยละ
Output :
รายงานสรุปประเด็น
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

10

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1
o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิน้

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

หน ้า 16

1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 17 พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิ านตามกฎหมาย ประกาศ
และระเบียบ ฯลฯ (ร้อยละ20)
2. ประเมินและแก้ปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิ านตามกฎหมาย ประกาศ
ระเบียบ ฯลฯ (ร้อยละ20)
3. สรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ30)

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารรถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารรถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
การกากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
นางสาว พิมลรัตน์ มาเจริญ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 52278
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตัวชี้วัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

4. รายงานผลปฏิบัตงิ าน (ร้อยละ30)

หน่วยนับ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
20

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุภา เอี่ยมโอภาส
(นางสุภา เอี่ยมโอภาส)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ธิบดี วัฒนกุล
(นายธิบดี วัฒนกุล)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

20

ร้อยละ

30

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

30

ฉบับ
ฉบับ



รวมทั้งสิ้น
100

ร้อยละ
Output :
แนวทางการปฏิบัตงิ าน

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3

3
1

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

1

บาท
บาท
บาท

หน ้า 17

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 18 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานสาหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
การกากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารงานสาหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์
1. นางอังภิศร อักษรไพร
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์
2. นายณัฐวุฒิ ผลเจริญสุข
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ทาให้การบริหารงานสาหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งองค์กรและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหา, สภาพปัญหา ตามประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สาหรับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นาไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ.2560 ผ่านช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่างๆ (ร้อยละ
40)

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปประเด็น
เพื่อประกอบการพิจารณากาหนดมาตรฐาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ 30)
3. สร้างคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ (ร้อยละ 30)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ธ.ค.
10

ม.ค.
20

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

10

10

30

ร้อยละ

ฉบับ

1

1

1

3
1

เล่ม
o
o

ขนิษฐา จิรจินดา
(นางขนิษฐา จิรจินดา)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ธิบดี วัฒนกุล
( นายธิบดี วัฒนกุล)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

52253
52254

10

ร้อยละ

Output :
รายงานสรุปประเด็น
Outcome :
คู่มือปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
10

ผู้รับผิดชอบหลัก

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

1

บาท
บาท
บาท

หน ้า 18

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 19 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)
และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
วัฒนา กิจงาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
(นายวัฒนา กิจงาม)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ธิบดี วัฒนกุล
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในภูมิภาคอาเซียน
( นายธิบดี วัฒนกุล)
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
1. นายวิกรม สมิตเวช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
โทรศัพท์ 51413
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
2. นายภาคภูมิ ตันธรศรีกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 52283
3. นางสาวกานต์ ขาสังข์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 52283 ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ตอบสนองนโยบายสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
2. อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
3. ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกตามที่รัฐบาลได้ทาความตกลงปารีส
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
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. รวบรวมและศึกษาปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย แนว
Process :
100
ปฎิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ Hybrid และ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
5
5
5
5
ร้อยละ
Electric Powered Vehicle เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)
2. ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น
และสรุปประเด็นปัญหาของอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
5
5
10
10
ร้อยละ
พิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรม ฯ
(ร้อยละ 30)
3. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างฯ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้มี
5
10
15
ร้อยละ
ความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30)
4. เสนอร่างฯ ที่ปรับปรุง ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ
20
ร้อยละ
(ร้อยละ 20)
Output :
1
1
ฉบับ
รายงานผลการดาเนินงาน
Outcome :
ร่างประกาศเสนอกรมฯ ลงนามเห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ฉบับ



1
เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท

1

หน ้า 19

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 20 รับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
1.เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีสินค้าแบตเตอรี่
และสถานบริการสนามกอล์ฟ เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไข
2.เพื่อเปิดโอกาสให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบบที่เกีย่ วข้องกับสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึ้น
นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 52271
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
1. พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประเด็น/ปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีนาไปปรับปรุงกระบวนการ ทางานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
3. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของกรมสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และทาการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางแก้ไข

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. ออกตรวจกากับดูแลการดาเนินงานของ
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายสรรพสามิต
3. พบปะเพื่อแลกเปลีย่ นและรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นปัญหาของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีสินค้าแบตเตอรี่ /
สถานบริการสนามกอล์ฟ
4. จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ
นาเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางแก้ไข
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

Output :
จานวนรายที่ออกตรวจแล้วเสร็จ

ราย

จานวนครั้งที่จัดประชุม

ครั้ง

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

25

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ผู้รับผิดชอบหลัก

มี.ค.

25
5

ลงชื่อ

มาลัย ด่านมงคลทิพย์
(นางมาลัย ด่านมงคลทิพย์ )
ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4

ผู้อนุมัติ

ธิบดี วัฒนกุล
(นายธิบดี วัฒนกุล)
ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เม.ย.

ลงชื่อ

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

25
5

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

25
5

1

ฉบับ
งบประมาณ : ใช้เงินงบประมาณร่วมกับโครงการตรวจแนะนาและตรวจติดตามกากับดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอรี่
และสถานบริการสนามกอล์ฟ และการขอยกเว้นภาษีแบตเตอรี่ตามมาตรา 103 ของฝ่ายพัฒนาและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี
และออกตรวจร่วมกัน

100
5

20

1

2

1

1

หน ้า 20

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 21 ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต
แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายปฏิภาณ ตั้งวิจิตร
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
สานักกฎหมาย
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ตัวชี้วัด

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลกฎหมายใน Process : ร้อยละความสาเร็จ
ระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุง ของการดาเนินงาน
แก้ไข (ร้อยละ30)
2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุ
บัญญัติ (ร้อยละ 40)
3. เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
(ร้อยละ 30)
Output : ร่างกฎหมาย
Outcome : ร่างกฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

หน่วยนับ
ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

วันชัย ตั้งวิจิตร
(นายวันชัย ตั้งวิจิตร)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

โทรศัพท์ 52335

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
5
5
5

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
5
5
5

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

10

20

10

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100
10

10

10

1

ฉบับ
ฉบับ
o
o

สุคนธ์ ชาญชลยุทธ์
(นางสุคนธ์ ชาญชลยุทธ์)
นิติกรชานาญการพิเศษ

1
1

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

1

บาท
บาท
บาท

หน ้า 21

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 22 จ้างที่ปรึกษาเพือ่ จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
อ้อมฤทัย อ่องสาคร
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
1. เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ยุคล กาเหนิดแขก
สร้างความโปร่งใสในการทางานและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
2. เพื่อปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน และคู่มือสาหรับประชาชนฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายอัคเดช วินัยพานิช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 55915
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. กรมสรรพสามิตมีคู่มือสาหรับประชาชน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการให้บริการประชาชน และมีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบ
คู่มือที่ชัดเจน ลดขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความเรียบง่าย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
3. สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในการติดต่อกับกรมสรรพสามิต
4. เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ อันส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1.การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาคู่มือฯ

Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ร้อยละ

ม.ค.
20

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

2. การฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ร้อยละ

3. การจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน (การออกแบบ
Infographic การแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และการ
จัดพิมพ์)

ร้อยละ

4. การรวบรวมคู่มือเข้าระบบควบคุม (ศูนย์กลางคู่มือ)
การแจกจ่าย เผยแพร่สื่อสาร

ร้อยละ

15

5.สรุปผลเสนอผู้บริหาร

ร้อยละ

15

Output : จานวนครั้งที่จัดอบรมสัมมนา

ครั้ง

Outcome : จานวนคู่มือที่เผยแพร่

ฉบับ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

o


30
20

4

4
250

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

250

บาท
5,000,000.00 บาท
5,000,000.00 บาท
หน ้า 22

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 23 บริหารการจ่ายคืนเงินภาษีที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
1. เพื่อติดตามการอนุมัตคิ ืนเงินภาษีจากกระทรวงการคลัง
2. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการคืนภาษีของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นขอคืนภาษีสามารถติดตามสถานะการดาเนินงานได้
นางสาวนันทรัตน์ ภู่เกตุ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ โทรศัพท์ 51762
ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สานักบริหารการคลังและรายได้
1. มีข้อมูลการจ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้มีสทิ ธิหลังได้รับอนุมัตจิ ากกระทรวงการคลัง
2. สามารถติดตามสถานะการดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้

กิจกรรมหลัก

1. ติดตั้งระบบบริหารการจ่ายคืนเงินภาษีให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแนวปฏิบัต/ิ คู่มือในการใช้งานระบบบริหาร
การจ่ายคืนเงินภาษีฯ
3. แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการบันทึก
ข้อมูลการจ่ายคืนภาษีในระบบฯ
4. สรุปผลและการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายคืนเงิน
ให้ผู้มีสทิ ธิฯ
5. รายงานข้อมูลการจ่ายคืนเงินให้กับผู้มีสทิ ธิฯ
เสนอกรมสรรพสามิตทราบ

ตัวชี้วัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

นิชานันท์ อัครนววิสฐิ
(นางนิชานันท์ อัครนววิสฐิ )
ผู้อานวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

วิวัฒน์ เขาสกุล
(นายวิวัฒน์ เขาสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

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.

10

ร้อยละ

100
20

ร้อยละ

10

ร้อยละ

5

5

5

5

5

5

5

5

ร้อยละ
Output :
รายงานผลการจ่ายคืนเงินให้กับผู้มีสทิ ธิฯ
Outcome :
ร้อยละความถูกต้องในการปฏิบัตงิ าน

งบประมาณที่ใช้ตามแผน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

รวมทั้งสิ้น

5
15

ฉบับ

1

1

ร้อยละ

100

100

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

1
100
จานวน
จานวน
จานวน

1

1

1

1

100

100

100

100

-

1
100
บาท
บาท
บาท

1

9

100

100

หน ้า 23

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 24 การรับชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออานวยความสะดวก
1. เพื่อลดการใช้เงินสดและเช็คตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชาระเงินของกรมสรรพสามิต
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการชาระภาษีและรายได้อื่น
นางสาวไอลดา ธรรมสังข์
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สานักบริหารการคลังและรายได้
1. เพิ่มช่องทางการรับชาระเงินภาษีและรายได้อื่น รวมทั้งกองทุนต่างๆ ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน
2. อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและผู้ชาระเงินให้กับกรมสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก
1. ประสานงานกับธนาคารในการสมัครใช้บริการ
รับชาระเงินผ่านเครื่อง EDC เช่น แบบฟอร์ม
การสมัครและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้สมัครใช้บริการ
เครื่อง EDC และส่งเอกสารการสมัครมาที่
ส่วนบริหารรายได้ฯ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น
และนาส่งธนาคาร
4. ตอบข้อซักถาม และประสานงานกับธนาคารใน
การรับชาระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
แนวปฏิบัตทิ ี่แจ้งเวียนไปแล้ว
5. ติดตามและรายงานความคืบหน้า
เสนอกรมสรรพสามิตทราบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผน
p

ตัวชี้วัด
Output :
จานวนหน่วยงานที่สมัคร
Outcome :
รายงานผลเสนอกรมฯ ทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบหลัก

โทรศัพท์

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

หน่วยงาน

10

10

ฉบับ

1

o
o

ลงชื่อ

51732

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
10

วิวัฒน์ เขาสกุล
(นายวิวัฒน์ เขาสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้

ผู้อนุมัติ

หน่วยนับ

10

นิชานันท์ อัครนววิสฐิ
(นางนิชานันท์ อัครนววิสฐิ )
ผู้อานวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงชื่อ

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

10

10

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
10

10

10

1

จานวน
จานวน
จานวน

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
10

10

1

-

รวมทั้งสิ้น

110

1

4

บาท
บาท
บาท
หน ้า 24

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 25 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทาลายสุขภาพ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2.จัดทาร่างประกาศกระทรวงการคลัง
ระดับ 3. เสนอร่างประกาศต่อกรมสรรพสามิต
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างประกาศต่อกระทรวงการคลัง
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพื่อขอ
ความเห็นชอบ

การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
1. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ไม่ทาลายสุขภาพ
นายภัทร ภัทรประสิทธิ์
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์
54138
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
สานักแผนภาษี
ประชาชนมีการบริโภคสินค้าที่ทาลายสุขภาพลดลง
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Process : ระดับความสาเร็จของ ระดับ
1
1
1
1
1
การดาเนินงาน
ระดับ
2
ระดับ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

รัชฎา วานิชกร
(นางสาวรัชฎา วานิชกร)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
5

2
3

ระดับ

4

ระดับ

4
5

5

Output : ร่างประกาศเสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ

1

1

Outcome : ร่างประกาศเสนอ
รัฐมนตรี

ฉบับ

1

1

Outcome : รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบการดาเนินงาน

ฉบับ

1

1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บุหรี่ไฟฟ้า
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท
หน ้า 25

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 26 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
ระดับ 1.ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต

การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
1. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ โทรศัพท์
54134
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
สานักแผนภาษี
ประชาชนมีการบริโภคสินค้าที่ทาลายสิ่งแวดล้อมลดลง
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Output : ระดับความสาเร็จของ ระดับ
1
1
1
1
1
การดาเนินงาน

ระดับ 2.จัดทาร่างประกาศกระทรวงการคลัง

ระดับ

ระดับ 3. เสนอร่างประกาศต่อกรมสรรพสามิต
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างประกาศต่อกระทรวงการคลัง
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพื่อขอ
ความเห็นชอบ

ระดับ

2

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

รัชฎา วานิชกร
(นางสาวรัชฎา วานิชกร)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
5

2
3

ระดับ

4

ระดับ

4
5

5

Output : ร่างประกาศเสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ

1

1

Outcome : ร่างประกาศเสนอ
รัฐมนตรี

ฉบับ

1

1

Outcome : รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบการดาเนินงาน

ฉบับ

1

1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
รถจักรยานยนต์ CO2
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท
หน ้า 26

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 27 บูรณาการสร้างจิตสานึกเพือ่ ลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม
2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์)
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ใช้นโยบายภาษีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จรัสพงษ์ สมานบุตร
1. เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนเป้าหมายนาไปสู่การสร้างจิตสานึก
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
เพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
เลขานุการกรม
2. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิต
ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
โดยมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิต
นางจารุณี ฉายวิริยะ
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ โทรศัพท์ 55713
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
1. กรมสรรพสามิตได้ดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ
5
5
5
5
100
ดาเนินงาน
ร้อยละ

5

ร้อยละ

3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการจัดจ้าง
4 ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินกิจกรรมผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ
6. ติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน
Output : จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

5

ร้อยละ
ร้อยละ

10
10

10
10

10
10

ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ

1
85

1
85

1
85

o เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

10

จานวน
จานวน
จานวน

3
85

บาท
600,000.00 บาท
600,000.00 บาท
หน ้า 27

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 28 สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ)์
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ใช้นโยบายภาษีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จรัสพงษ์ สมานบุตร
1. เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
เลขานุการกรม
3. เพื่อเพิ่มเติมความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว และปลูกฝังวิธีการดาเนินชีวิตที่ดี
นางจารุณี ฉายวิริยะ
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ โทรศัพท์ 55713
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
1. สามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าในในบทบาทหน้าที่และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนดรูปแบบจุล Process : ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ
5
5
สารสามิต
การดาเนินงาน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติ
โครงการและงบประมาณ
3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการจัดจ้าง

ร้อยละ

4. จัดทาบทความเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่านจุล
สารสามิต

ร้อยละ

ร้อยละ

5

5
10

Output : จานวนเล่มที่เผยแพร่
เล่ม
Outcome : ร้อยละการรับรูข้ ่าวสาร ร้อยละ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

o เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

10
20

20

20

7,200

จานวน
จานวน
จานวน

20

80
7,200
80

-

14,400
80

บาท
500,000.00 บาท
500,000.00 บาท

หน ้า 28

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมสรรพสามิต และแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) (ร้อยละ20)
2. นาผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนงานโครงการนาเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ
10)
3. จัดทาโครงการสรรพสามิตสัญจรประจาปีงบประมาณเพื่อนาเสนอกรมสรรพสามิต
อนุมัติโครงการและงบประมาณ (ร้อยละ20)
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ20)
5. ติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน (ร้อยละ10)
6.รายงานผลการดาเนินงานให้กรมสรรพสามิตทราบ (ร้อยละ20)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 29 สรรพสามิตสัญจร
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
รัชตา สุคนธนิตยกุล
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ใช้นโยบายภาษีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบ
และติดตามการปฏิบัติงานของสานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/สาขา ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จรัสพงษ์ สมานบุตร
ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน นาเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ
เลขานุการกรม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่ได้รับ
จากการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต นาเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ
นางสาวกมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ 55748
ฝ่ายประสานราชการ สานักงานเลขานุการกรม
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแนวทางการดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสานักงานสรรพสามิตภาค /พื้นที่/สาขา
ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน
2. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)
หรือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่ได้รับจากการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต นาเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
20
100
ดาเนินงาน
ร้อยละ
ร้อยละ

Output : จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

10
20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ครั้ง
ร้อยละ
o


10
5

10
5
10

1
85
เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

10
1
85

2
85

บาท
6,000,000.00 บาท
6,000,000.00 บาท

หน ้า 29

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 30 จ้างที่ปรึกษาสารวจ และออกแบบปรับปรุงสานักงาน เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
อ้อมฤทัย อ่องสาคร
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. เพื่อจัดทาแบบแปลนมาตรฐานสาหรับพื้นที่ให้บริการประชาชนของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ยุคล กาเหนิดแขก
ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกันทั่วประเทศให้ทันสมัย
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุงสานักงานให้มีมาตรฐานในระดับประเทศ
นางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 55917
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
1.กรมสรรพสามิตมีแบบแปลนมาตรฐานสาหรับปรับปรุงพื้นที่ในการให้บริการที่มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากกรมรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อกรมสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก
1. สารวจสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ที่เป็น
พื้นที่นาร่องทั้ง 5 แห่ง
2. คัดเลือกผู้ออกแบบเพื่อดาเนินโครงการจ้างที่ปรึษา
สารวจ และออกแบบปรับปรุงสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่/พื้นที่สาขา
3. สารวจสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ที่มี
ความพร้อมในการปรับปรุงสานักงาน ปี พ.ศ. 2561 ณ ที่
สถานที่ปฏิบัติงานจริง
4. จัดทาแบบแปลนมาตรฐาน 5 แบบแปลน สาหรับ
ปรับปรุงส่วนที่ให้บริการประชาชนในสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปรับปรุงสานักงาน และแนวทางในการ
ปรับปรุงพื้นที่ให้ริการประชาชน ของสานักงานทั่ว
ประเทศในอนาคต เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
1

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

Output : รายงานผลปัญหาและ
อุปสรรค
Output : รายงานผลการคัดเลือกผู้รับ
จ้าง

ฉบับ

Output : รายงานผลการสารวจ

ฉบับ

Output : รายงานผลการดาเนินงาน

ฉบับ

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
เห็นชอบ

ฉบับ

1

1

Outcome : แนวทางการปรับปรุง
สานักงาน

ฉบับ

1

1

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

1

ฉบับ

o


1

1

1

1

1

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
1,000,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท

1

หน ้า 30

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 31 พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรม
1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุคล กาเหนิดแขก
1. เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
2. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบบริหารการจัดการของกรมสรรพสามิตให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. เพื่อขยายผลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของกรมสรรพสามิตมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างยั่งยืน
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 55912
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ
20
100
ดาเนินงาน

2. จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินการและการประเมินผล
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ร้อยละ

3. แจ้งให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามคู่มือแนวทางการ
ดาเนินการและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบ
บูรณาการที่กาหนด

20
20

ร้อยละ
ร้อยละ

4. พิจารณาและคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
5. สรุปผลการประเมินและเสนอผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณา
Output : คู่มือ/แนวทางการดาเนินงาน
Outcome : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
เห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ร้อยละ
เล่ม

10

20
1

1

ฉบับ
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิน้

10

1
จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท

1

หน ้า 31

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 32 ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต
ยุคล กาเหนิดแขก
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุคล กาเหนิดแขก
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
นายยุคล กาเหนิดแขก
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55911
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
ระดับ
1
5
ระดับ 1 ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต และ Process : ระดับความสาเร็จของ
วิเคราะห์แนวทางในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ การดาเนินงาน
กรมสรรพสามิต
ระดับ 2 ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงโครงสร้างการ
ระดับ
2
แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต
ระดับ 3 จัดประชุมคณะทางานฯ
ระดับ
3
ระดับ 4 เสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ระดับ
4
ราชการเพื
่อขอ
ความเห็
นชอบจากคณะผู
้บริหารระดับสูง
ระดับ 5 จัดทารายงานสรุปผลการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง
ระดับ
5
การแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต
Output :
แนวทางการปรับโครงสร้าง
ฉบับ
1
1
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

Outcome :
รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯ
ทราบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ฉบับ



1
เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท

1

หน ้า 32

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 33 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/ภาคที่ 1
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในอย่างสมเหตุสมผล
1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธผลและโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี ระเบียบการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี
และด้านการบริหาร
3. ติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับตรวจนาข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. ให้คาปรึกษา แนะนา เพื่อให้นาไปปรับปรุง/แก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 51112
นางสาวปริษา ยังมีสุข
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยรับตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. จัดทาแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
(ร้อยละ 13)
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30)
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25)
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10)
5. การให้คาปรึกษาแนะนา (ร้อยละ 12)
6. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan)
ประจาปี พ.ศ.2561 (ร้อยละ 10)
Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหาร
เห็นชอบ
Outcome :
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ต.ค.
2

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.
1
1

2
2

2

1

1

ม.ค.
2

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.
2
1

2
3

3
2

3
1

1

1

1

3
2
2
1

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ปริษา ยังมีสุข
(นางสาวปริษา ยังมีสุข)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เม.ย.

4
6
1

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.
2
2
4
1
1
1

2
1

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

4
5
3
1

1
2
1
1

ร้อยละ

2
1
1
1
10

ฉบับ

2

3

2

1

3

3

1

3

5

1

2

26

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

80
85

80
85

ร้อยละ
ร้อยละ

o

80
85

เงินงบประมาณ
จานวน
508,750.00 บาท
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
จานวน
บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน
508,750.00 บาท
หมายเหตุ ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ หมายถึง การวัดผลจากหน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

หน ้า 33

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1.ด้านกากับดูแล (Governance)
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
2. ด้านการจัดการ (Management)
2.1 จัดทายุทธศาสตร์กลุม่ ตรวจสอบภายใน
2.2 การตรวจสอบด้านการบริหาร
2..3 สรุปผลการปฏิบัตงิ านโดยการพัฒนา
รูปแบบรายงานให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
3. ด้านกระบวนการ (Process)
3.1 แจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจ
3.2 การติดตามผลการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 34 แผนพัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
ปริษา ยังมีสขุ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
(นางสาวปริษา ยังมีสขุ )
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของผูต้ รวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
พัชรี เพ็ชรสันทัด
1. เพื่อให้ระบบการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด )
2. เพื่อให้ระบบการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผูอ้ านวยการกลุม่ ตรวจสอบภายใน
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางสาวปริษา ยังมีสขุ
โทรศัพท์ 51112 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กลุม่ ตรวจสอบภายใน
1.ปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2. เกิดความเชื่อมั่นให้กับหน่วยรับตรวจ และผูบ้ ริหาร
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process :
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ฉบับ
1
1
รายงานผลการดาเนินงาน
รายงานผลการตรวจสอบ
รายงานผลการดาเนินงาน

หนังสือแจ้งเข้าตรวจ
กระบวนการติดตาม
Output :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ
Outcome :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามเกณฑ์

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ
กระบวนการ

2

1
1
2

1
2

1
1

3

2

1

3

2

14
1

ฉบับ

1

1

ร้อยละ

100

100

o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิน้

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท
หน ้า 34

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 35 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ)์
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จรัสพงษ์ สมานบุตร
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
เลขานุการกรม
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 51611
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
1. ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาทและภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิตมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพสามิต
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้น
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
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.
5
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

2. วิเคราะห์ กาหนด ระยะเวลา และรูปแบบการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์
3. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติ
4. สานักบริหารการคลังและ รายได้ดาเนินการจัดจ้าง
5. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
จำนวนสปอตวิทยุที่เผยแพร่
จำนวนแผ่นพับ
จำนวนสติ๊กเกอร์
จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
จำนวนครั้งที่เผยแพร่บทควำมทำงหนังสือพิมพ์
จำนวนชุดนิทรรศกำรที่ผลิต
จำนวนเดือนที่เผยแพร่สื่อออนไลน์
จำนวนวีดิทัศน์
จำนวนหนังสือรำยงำนประจำปี
Outcome : ร้อยละของความเข้าใจของผู้มีหน้าที่
เสียภาษีและประชาชน

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ครั้ง
แผ่น
แผ่น
ครั้ง
ครั้ง
ชุด
เดือน
ชุด
เล่ม
ร้อยละ
R
R

รวมทั้งสิ้น
100

5
10
10
5

5

10

173

173
45,000

10

10

10

10

10

5,000

1

1

1
400
2,500

1
1

1

1
1

1

1

1
1
66
1

1
1

1

1
1

1

1

1

80
เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

346
45,000
5,000
6
5
66
10
400
2,500
80

2,962,900 บาท
5,618,400 บาท
8,581,300.00 บาท
หน ้า 35

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการที่ 36 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้มีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัตริ าชการของกรมสรรพสามิต
นางสาวกมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โทรศัพท์ 55742
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ฝ่ายประสานราชการ
สานักงานเลขานุการกรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนาความต้องการของประชาชน
ไปกาหนดแนวทางในการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาส Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
20
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมฯ และกาหนดกลุ่มผู้มีสว่ น ของการดาเนินงาน
ได้เสีย พร้อมทั้งกาหนดประเด็นที่จะนามาสร้างการมี
ส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

รัชตา สุคนธนิตยกุล
(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
เลขานุการกรม

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

2. แต่งตั้งคณะทางานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต
(Stakeholder)
3. จัดทาแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีสว่ นร่วม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการ
ดาเนินการและรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร

ร้อยละ

20

5. เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ร้อยละ

20

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

85

85

ร้อยละ

20

ร้อยละ

Output : ร้อยละความสาเร็จ
ของแผนสร้างการมีสว่ นร่วม
Outcome : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

o เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

20

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
500,000.00 บาท
500,000.00 บาท
หน ้า 36

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 37 บูรณาการคลังข้อมูล เพือ่ รองรับกฏหมายใหม่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
2. ดาเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา
3. ส่งมอบแผนการดาเนินโครงการ
4. กาหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)
5. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (Design Document)
6. ส่งมอบระบบงานพร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
เกียงศักดิ์ เกียรติสุริยา , วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
(นายเกียงศักดิ์ เกียรติสุริยา), (นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
อุษามาศ ร่วมใจ
2.เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและให้บริการ Gateway สาหรับบริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
3.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมรายงานที่ใช้ในการนาเสนอแก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.จัดทาระบบตรวจสอบความถูกต้องของภาษีนาเข้า กรมศุลกากร
5.เพื่อพัฒนาและปรับปรุง Business Intelligence Mobile บนชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile ระบบปฎิบัติการ IOS, Android และ Windows Mobile สาหรับปฏิบัติการและผู้บริหาร
6.เพื่อจัดทาระบบงาน Business Intelligence เข้าถึงข้อมูล Tracing Tax Payer สาหรับผู้ปฏิบัติงาน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
นายเกียงศักดิ์ เกียรติสุริยา
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 64411
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
1. มีระบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษ๊สรรพสามิตใหม่
2. มีระบบรายงานสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจสาหรับผู้ปฎิบัติและผู้บริหาร (MIS)
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
100
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
ร้อยละ
10
ร้อยละ
15
ร้อยละ
25
Output :
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา
3. รายงานผลการประกวดราคา
4. เอกสารแผนการดาเนินงานโครงการ
5. เอกสารการกาหนดขอบเขตความต้องการระบบ
คอมพิวเตอร์ (SOW)
6. เอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ (Design
Document)
Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ฉบับ
ฉบับ

1

1
1

1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1
1

ฉบับ
ร้อยละ

เงินงบประมาณ
o
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

1
1
1

1

1

จานวน
จานวน
จานวน

5
25
20,000,000.00 บาท
บาท
20,000,000.00 บาท

1
30

40
หน ้า 37

100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 38 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถให้บริการและใช้งานได้ตามที่ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่กาหนด
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
อุษามาศ ร่วมใจ
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นมาตรฐานสากล
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการที่ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษี
5. ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวมในการทาธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน ทาให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยา
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 64401 ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการและดาเนินธุรกรรมรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่
2. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดทาร่างขอบเขต
งาน (TOR)
2. ดาเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา
3. ส่งมอบแผนการดาเนินโครงการ

Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.
20

ร้อยละ
ร้อยละ

4. ส่งมอบผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน
คอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต (SOW)

ร้อยละ

5. ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ร้อยละ
Output :
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสาร
การประกวดราคา
3. รายงานผลการประกวดราคา
4. เอกสารแผนการดาเนินงาน
5. เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)
6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ฉบับ
ฉบับ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

20
20
20
20
1

1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1
1

1

1
1
1
1

50

100

1
1

ร้อยละ

o

เม.ย.

10
เงินงบประมาณ (ปี 61)
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

19,000,000.00 บาท
บาท
19,000,000.00 บาท

40
(ปี62) จานวน 76,000,000 บาท

หน ้า 38

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดทาร่างขอบเขต
งาน (TOR)
2. ดาเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา
3. ส่งมอบแผนการดาเนินโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 39 พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
-

ชณัฐญา สิกขะเจริญ
(นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

1. เพื่อพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application ที่ครอบคลุมบริการผู้เสียภาษี
2. เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กรมสรรพสามิต ข้อมูลสถิติภาษี สถิติคดี และบริการการติดตามสถานะ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
อุษามาศ ร่วมใจ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการที่ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นมาตรฐานสากล
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษีลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน ทาให้มีความปลอดภัยเชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยา
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 64202
นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
1. กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการและดาเนินธุรกรรมรองรับ DigitalGovernment และสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
2. กรมสรระสามิตมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
100
ร้อยละ
ร้อยละ

4. กาหนดขอบเขตความต้องการระบบงาน (SOW)
5. ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

20
20

ร้อยละ
ร้อยละ
Output
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสาร
การประกวดราคา
3. รายงานผลการประกวดราคา
4. เอกสารแผนการดาเนินงาน
5. เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW)
6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ฉบับ
ฉบับ

20
20
1

1
1

1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1

1
1
1

1
1

ฉบับ

1

ร้อยละ

o
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เงินงบประมาณ (ปี 61)
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

10,000,000.00 บาท
บาท
10,000,000.00 บาท

40

1
50

100

(ปี62) จานวน 40,000,000 บาท

หน ้า 39

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 40 จัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
-

ร้อยละ
ร้อยละ

4 ส่งมอบเอกสารผลการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของหน่วยงาน และกรอบ
การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร

ร้อยละ

5. ส่งมอบเอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมสรรพสามิต

ร้อยละ

6. ส่งมอบผลการฝึกอบรม และเอกสารเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กร

ร้อยละ
Output :
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ลงชื่อ

ชณัฐญา สิกขะเจริญ
(นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
อุษามาศ ร่วมใจ
1. เพื่อจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ใหม่ของกรมสรรพสามิต
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
2. เพื่อจัดทาแผนปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 64215
นางสาวกุลพิมพ์ ตรีเพ็ชร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
1. กรมสรรพสามิตมีสถาปัตยกรรมองค์กร สาหรับใช้เป็นแบบแปลนในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และ Digital Government
2. มีกระบวนการควบคุมการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนระบบและเทคโนโลยีต่างๆ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
15
100

2. ดาเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา
3. ส่งมอบแผนการดาเนินโครงการ

* สมมติฐาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2560
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ฉบับ

2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา

ฉบับ

3. รายงานผลการประกวดราคา
4. เอกสารแผนการดาเนินงาน
5. รายงานผลการศึกษา
6. เอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่
7. รายงานผลการฝึกอบรม

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

8. เอกสารเผยแพร่
Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ฉบับ
ร้อยละ

o

15
20
15
20
15
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
25

1
100

1
1
1

5
เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

35

35

7,000,000.00 บาท
บาท
7,000,000.00 บาท

หน ้า 40

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 41 ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ให้ความรู้ คาแนะนา ต่อเจ้าหน้าที่
2. ประเมินผลการทดสอบ

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
วิสุทธิ์ ธนกุลสมบัติ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
(นายวิสุทธิ์ ธนกุลสมบัติ)
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้อานวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
วันชัย ตั้งวิจิตร
เพื่อให้ความรูด้ ้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลาง
(นายวันชัย ตั้งวิจิตร)
การดาเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์และจัดการของกลาง ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
นางสาวแสงทิพย์ ปานตระกูล ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต โทรศัพท์ 51517
ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง สานักกฎหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
และพื้นที่สาขา สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Output :
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
จานวนครัง้ ที่ให้ความรูก้ ับเจ้าหน้าที่ ครัง้
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ60

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ร้อยละ
o
o

60

60

60

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

60
จานวน
จานวน
จานวน

60

60
-

60

60

60

60

บาท
บาท
บาท

หน ้า 41

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 42 ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดี
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ออกให้ความรู้ คาแนะนาต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ความรู้

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผู้อนุมัติ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดทาสานวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการดาเนินการอื่น ๆ
เกี่ยวกับการดาเนินคดี ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
นายประพฤกษ์ ชมภู่
ตาแหน่ง นิตกิ รชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 51531
ส่วนคดี สานักกฎหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา สามารถจัดทาสานวนคดี
เปรียบเทียบคดี และดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินคดี ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Output :
จานวนครั้งที่ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ครั้ง
1
1
1
1
1
1
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ60

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ร้อยละ

60

60

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

60

60
จานวน
จานวน
จานวน

60

60
-

ลงชื่อ

เดชา บุญอินทร์
(นายเดชา บุญอินทร์)
ผู้อานวยการส่วนคดี

วันชัย ตั้งวิจิตร
(นายวันชัย ตั้งวิจิตร)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

ลงชื่อ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

1

1

2

10

60

60

60

60

บาท
บาท
บาท

หน ้า 42

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 43 สัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่ และการดาเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1.กาหนดแนวทางในการดาเนินโครงการ (กาหนดกลุ่มเป้าหมายและ
รูปแบบในการดาเนินการ) (ร้อยละ20)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
นิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
(นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต)
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้อานวยการส่วนอุทธรณ์
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
วันชัย ตั้งวิจิตร
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนของการรับอุทธรณ์ และการอุทธรณ์
(นายวันชัย ตั้งวิจิตร)
ตามกฎหมายใหม่และการดาเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต สามารถตอบข้อซักถาม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ข้อหารือแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
2.เพื่อให้การรับอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายใหม่ และการดาเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพสามิต มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
นางสาวสุนิสา เพลินสาราญ
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
โทรศัพท์
52354
สานักกฎหมาย
1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนของการรับอุทธรณ์ และการอุทธรณ์ตามกฎหมายใหม่ และการดาเนินคดี
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต สามารถตอบข้อซักถาม ข้อหารือแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การรับอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายใหม่ และการดาเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต มีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process: ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
20
100
ดาเนินงาน

2. จัดสัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต
ตามกฎหมายใหม่และการดาเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
สรรพสามิต จานวน 2 ครั้ง
2.1 การสัมมนาการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตาม
กฎหมายใหม่และการดาเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
สรรพสามิต ครั้งที่ 1 (ร้อยละ30)

ร้อยละ

2.2 การสัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
สรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และการดาเนินคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

3. สรุปผลการดาเนินการเสนอกรม (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

30
20

Output: รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
ทราบ

ฉบับ

1

1

Outcome : ร้อยละความเข้าใจของ
บุคลากรผู้เข้าอบรม

ร้อยละ

80

80



o
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

30

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

2,300,000.00 บาท
บาท
2,300,000.00 บาท
หน ้า 43

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 44 ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาขีพ
1. เพื่อให้การปฏิบัตงิ านด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน สร้างความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอรับชั่น และผลประโยชน์ช้าซ้อน
นางรุง่ เพชร พรทวีวัฒน์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ
โทรศัพท์ 51253
บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ และปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาโครงการให้ความรูเ้ กี่ยวกับพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ
2. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างและดาเนินการตามแผน
ตลอดจนศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ
ตลอดจนหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาหนังสือแจ้งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
5. ดาเนินการอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
6. จัดทารายงานผลการฝึกอบรม
เสนอผู้บริหารทราบ

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
5

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ชัยนาท ฉ่าทรัพย์
(นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์)
ผู้อานวยการส่วนบริหารพัสดุ
วิวัฒน์ เขาสกุล
(นายวิวัฒน์ เขาสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

ร้อยละ

10

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20
5
50

ร้อยละ

10

Output :
จานวนผู้เข้าอบรม
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

คน
ฉบับ

200
1

200
1

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับความรูเ้ ทียบกับเป้าหมาย

ร้อยละ

90

90

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
900,000 บาท
900,000 บาท
หน ้า 44

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที45
่ ก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. การจัดทาแบบก่อสร้าง และรายละเอียด
การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
2. การสารวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อการ
จัดทาแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง
3. การตรวจงานก่อสร้าง

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. เพื่อให้สานักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อานวยความสะดวก
ต่อผู้เสียภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรื่องค่าเช่าที่พัก
และสร้างขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการ
นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
โทรศัพท์
55858
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
1. มีสถานทางานที่ทันสมัย
2. เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือชาระภาษี
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าที่พักของข้าราชการ
5. บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรื่องที่พัก 6. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการ
ตัวชี้วัด
Process: ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน
Output :
รูปแบบก่อสร้างที่จัดทาแล้วเสร็จ
จานวนโครงการที่สารวจแล้วเสร็จ
Outcome :
ร้อยละข้อผิดพลาดในการ
ก่อสร้าง

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน
(นายประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

45
สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ร้อยละ

ต.ค.
100

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
100

ธ.ค.
100

ม.ค.
100

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
100

มี.ค.
100

เม.ย.
100

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
100

มิ.ย.
100

ก.ค.
100

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
100

ก.ย.
100

100

ฉบับ
โครงการ

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

24
12

ร้อยละ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

หน่วยนับ

 เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

รวมทั้งสิ้น

2,530,400.00 บาท
- บาท
2,530,400.00 บาท

หน ้า 45

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 46 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
ระดับ1. กาหนดให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดาเนินการ
เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกรมสรรพสามิต ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนทั่วไปรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์ของหน่วยงาน

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. เพื่อเพิ่มดัชนีความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตให้อยู่ในระดับดีมาก
2. ยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมสรรพสามิ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิ
ตอยู่ในระดัตบชสากล
านาญการ
นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์สอิ้ง
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
2. กรมสรรพสามิตมีดัชนีด้านความโปร่งใสอยู่ใน 50 อันดับแรกของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ระดับ
Process : ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ยุคล กาเหนิดแขก
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ 55914

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
1

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
5

ระดับ2. กาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ดาเนินการถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของกรมสรรพสามิตไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อให้
เกิดการรับรู้และเข้าใจ

ระดับ

2

ระดับ3. กาหนดรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย จัด
ประชุมชี้แจงแนวการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

ระดับ

3

ระดับ4. ดาเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขออุทธรณ์ผลการประเมินให้
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ

ระดับ5. สรุปผลการดาเนินการและประเมินผลเสนอผู้บริหาร

ระดับ

5

Output :
ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้นโยบาย
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ร้อยละ

80

80

Outcome :
ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่
ในระดับดีมาก

ร้อยละ

80

80

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

4

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท

หน ้า 46

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผูจ้ ัดทาแผนงานโครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจา
กรมสรรพสามิตทบทวนผลการดาเนินการ วิเคราะห์
และปรับปรุง เพื่อดาเนินการแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง
2. ส่วนราชการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ คณะทางานโครงการ
องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
ประจากรมสรรพสามิตกาหนด
3. ทุกส่วนราชการรายงานการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่
คณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม
โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจากรมสรรพสามิตกาหนด
4. คณะทางานโครงการฯ รวบรวมผลการดาเนินการรายงาน เพื่อสรุป
วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป
ภายใน 10 ต.ค.61
5. รายงานผลการดาเนินโครงการเสนอกรมฯ ตามแนวทางการดาเนินการ
โครงการ“กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส
ไร้ทุจริต” กาหนด ภายใน 30 ต.ค.61

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 47 กรมสรรพสามิตคุณธรรม
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทุกคนในทุกระดับ
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง
โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
3. เพื่อยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ
4. เพื่อปฏิรูปกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
โทรศัพท์ 53263
นางสาวชลิตา ผ่องอักษร
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
ส่วนวินัยและจริยธรรม สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของกรมสรรพสามิตทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการให้บริการ
ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
5
5

ร้อยละ

5

5

5

ร้อยละ

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้อัฒลักษณ์กรมสรรพสามิต
คุณธรรม
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
เงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพสามิต (ตามภารกิจที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ)

5

มี.ค.

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ชลิตา ผ่องอักษร
(นางสาวชลิตา ผ่องอักษร)
นิติกรชานาญการพิเศษ

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ร้อยละ

5

ร้อยละ

10

ฉบับ

1

1

ร้อยละ



1

3
80

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

รวมทัง้ สิ้น

-

80

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ - กาหนดการายงานผลรายไตรมาส สัปดาห์แรกของเดือนถัดไป (ไตรมาสสุดท้าย ภายใน วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑)
- กาหนดการายงานผลการดาเนินการไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑
หน ้า 47

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 48 บริหารดาวเด่น (STAR Management)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมสรรพสามิต
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
นายคติ อาภากุลอนุ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53334
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2.เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
รักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
5
5
5
5
5
5

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ดาวเด่น

ร้อยละ

3. จัดการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการและจานวนของผู้ได้รับการคัดเลือก

ร้อยละ

.
ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

คติ อาภากุลอนุ
( นายคติ อาภากุลอนุ )
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ

เม.ย.

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100
5

5

5

5
15

15

3.1 แจ้งให้หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
พิจารณาคัดเลือก
3.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและ
ประกาศรายชื่อฯ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ
Output :
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

20

ฉบับ
ฉบับ

1
1

1
1

ฉบับ

1

1




เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

- บาท
200,000 บาท
200,000 บาท

หน ้า 48

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 49 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงานโครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี สามารถรองรับการ
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูป้ ระสบการณ์และความร่วมมือประสานงานทั้งในและ
นอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
นายจตุพร คฤหบดี
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53351-2
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะปฏิบัติงานรองรับภารกิจ
ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

2. กาหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
3. ขออนุมัติดาเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร

ร้อยละ

ต.ค.
20

ร้อยละ

20

ร้อยละ
Output : จานวนผู้เข้าอบรม
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรูค้ วาม
เข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน่วยนับ

คน

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จตุพร คฤหบดี
(นายจตุพร คฤหบดี)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

30

30
300

450

450

ร้อยละ
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

300
100

จานวน
จานวน
จานวน

-

1,500
100

บาท
บาท
บาท

หน ้า 49

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 50 พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัตงิ าน
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53331
ผู้จัดทาแผนงานโครงการ
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ าน
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
1. วิเคราะห์หาความจาเป็น เขียนโครงการและ Process :
ขออนุมัตโิ ครงการ
10
10
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
10
10
10
2. ขออนุมัตฝิ ากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ร้อยละ
5
5
3. การดาเนินโครงการ
ร้อยละ
4. รายงานผลการประเมินโครงการ
ร้อยละ
Output :
ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์การ
ร้อยละ
ประเมินร้อยละ 80
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ร้อยละ
โครงการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
 เงินงบประมาณ
จานวน
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
จานวน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
-

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ปัญจนี ทิพโกมุท
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

5

5

5

5
5

5
80

80

80

80

บาท
บาท
บาท

หน ้า 50

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงานโครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลนวัตกรรม
เพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตเพื่อกาหนดกรอบการ
ประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ 10)

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 51 Excise Innovation Awards ครั้งที่ 8
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี
พัฒนานวัตกรรมทางภาษีเพื่อการบริหารและการบริการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นาเสนอรูปแบบการให้บริการ
โทรศัพท์ 53332
นายคติ อาภากุลอนุ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นวัตกรรมใหม่ด้านบริการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10

2. จัดทาประกาศคณะทางานฯ กาหนดการส่งผลงานการ
ประกวด และสถานที่นาเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงาน
เข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)
4. เริม่ ส่งผลงานเข้าประกวด/ดาเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุก
ประเภทและประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
(ร้อยละ 30)
6. จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
(ร้อยละ 15)

ร้อยละ
ร้อยละ

กรมฯอนุมัตติ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ลงชื่อ

คติ อาภากุลอนุ
( นายคติ อาภากุลอนุ)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
100

10
2

2

2

2

2

2

ร้อยละ

2

2

2

15

15

2

15

ร้อยละ

ร้อยละ

15

Output :
จานวนผลงาน

เรือ่ ง

20

20

Outcome :
จานวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ราย

10

10

100

100

ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ร้อยละ



เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

- บาท
4,500,000 บาท
4,500,000 บาท

หน ้า 51

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการที่ 52 การเสริมสร้างความรู้การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/ภาคที่ 3
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ (ร้อยละ 60)
2. เป็นวิทยากรให้กับบุคคลในหน่วยงาน (ร้อยละ 30)
3. สรุปผลการให้คาปรึกษาแนะนาและเสริมสร้างความรู้
(ร้อยละ 10)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
52
บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับหน่วยรับตรวจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้อนุมัติ
1. มุ่งสู่การพัฒนาบริการโดยเพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับหน่วยงาน
2. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวสอบภายในเชิงรุกมากขึ้น
3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
โทรศัพท์ 51112
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางสาวปริษา ยังมีสุข
ระยะเวลาดาเนินการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา เพิ่มการนานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. การฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงหน่วยรับตรวจมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ร้อยละ
20
20
ร้อยละ
20
10

ลงชื่อ

ปริษา ยังมีสุข
(นางสาวปริษา ยังมีสุข)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

มิ.ย.

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60

ชุด
ครั้ง

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

20

ร้อยละ
Output :
จานวนสื่อที่ผลิต
จานวนครั้งที่บรรยาย
Outcome :
ร้อยละความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รวมทั้งสิ้น

100
10

2
1

ร้อยละ
ฉบับ
o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

2

2

6
2

1
80

80
1

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
บาท

80
1
หน ้า 52

