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ส านักแผนภาษี
เดือน พฤศจิกายน 2561



โครงสร้างผู้บริหารกรมสรรพสามิต 

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
ภาษีสรรพสามิต

นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา

ส านักแผนภาษี     

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และ 6

ส านักกฎหมาย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

อธิบดีกรมสรรพสามติ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม    
ทางสรรพสามิต

นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม

ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 และ 9

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา                           
และบริหารการจัดเก็บภาษี

นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 และ 3

รองอธิบดี

นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

รองอธิบดี

นางสดศรี  พงศ์อุทัย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ส านักมาตรฐานและพัฒนา
การจัดเก็บภาษี 2

รองอธิบดี

นายวรวรรธน์ ภิญโญ

ส านักบริหารคลังและรายได้

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

รองอธิบดี

นายปิยกร  อภิบาลศรี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 10





วิสัยทัศน์   :  ผู้น ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน 
 

 พันธกิจข้อ ๑ 
บูรณำกำรบริหำร 
กำรจัดเก็บภำษ ี

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อ
เสถียรภำพทำงกำรคลัง 

 

 พันธกิจข้อ ๒    
ขับเคลื่อนนโยบำยภำษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และพลังงำน 
 
 
  

 พันธกิจข้อ ๓  
พัฒนำองค์กร 

ให้มีมำตรฐำน ทันสมัย 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

 
 
 

พันธกิจข้อ ๔ 
เสริมสร้ำงนวัตกรรม 

ทำงภำษี 
เพื่อกำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืน 
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6. กำรเป็นองค์กร
ต้นแบบในกำรบริหำร 
งำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล
และเป็นมืออำชีพ 

 

 

๓. กำรพัฒนำศักยภำพ 
บุคลำกกระทรวงกำรคลัง 
6. กำรเป็นองค์กร
ต้นแบบในกำบริหำรงำน 
อย่ำงมีธรรมำภิบำลและ
เป็นมืออำชีพ 

 

 
๑. กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงทำงกำรคลัง 
2. กำรสนับสนุนศักยภำพ
และควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขนั 

 

5. กำรคลังกำรเงิน 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

กำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
แบบบูรณำกำรเพื่อกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

กำรใช้นโยบำยภำษีเพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ

ส่งเสริมสุขภำพที่ดีขึ้นของ
ประชำชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กำรบริหำรองค์กร 

ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

กำรเสริมสร้ำงนวัตกรรม
ทำงภำษี 

 

         กลยุทธ์ 
1.1 บูรณำกำรกำร
บริหำรกำรจัดเก็บภำษี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑.๒ ปรับปรุง
กระบวนงำนเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวก 
 

 

กลยุทธ์ 
๒.1 ใช้นโยบำยภำษี
เพื่อคุณภำพชีวิตและ
สุขภำพที่ดีขึ้น  

 

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

            กลยุทธ์ 
๔.1 พัฒนำนวัตกรรม 
ทำงภำษเีพื่อกำรบริหำร 
และกำรบริกำร 
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วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
KPI: ๑.ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  ๒.ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๒ จากการใช้นวัตกรรมอย่างน้อย ๑ นวัตกรรม 
       ๓.ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการใช้มาตรการภาษีร้อยละ๘๕  4.ระดับความส าเร็จของผลการศึกษามาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระดับ ๕ 

พันธกิจที่ ๑  บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษี 
อย่างมีประสิทธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรมและยั่งยืน 

    เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง 

พันธกิจที่ ๒  ขับเคลื่อนนโยบายภาษี 
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

พันธกิจที่ ๓  พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส  
และเป็นธรรม 

พันธกิจที่ ๔  เสริมสร้างนวัตกรรมทาง
ภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังขอ้ ๒ 
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังขอ้ ๕ 
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังขอ้ ๖ 
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน 

อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลังขอ้ ๖ 
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน

อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี ๑ 

การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี ๒ 
การใช้นโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีข้ึนของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี ๓ 
การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี ๔  
การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี 

เป้าประสงค์ท่ี ๑.๑ บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๑.๑ บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี (สผษ.
ภาคและพื้นที่)  
๒. ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย (สตป. 
ภาคและพื้นที่)  
๓. ตรวจสอบภาษีทางบัญชี(Post Audit)(สตป.ภาคและพื้นที่) 
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปรามเพื่อบูรณาการ
การปราบปราม (สตป.)  
๕. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(กวข.)  
๖. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ ามัน (กวข.) 
๗. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม (กวข.) 
๘. จัดท าฐานข้อมูลปริมาณน้ าตาลในเครื่องด่ืมและสินค้า
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี  (กวข.)  
๙. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันหล่อลื่น
และน้ ามันที่คล้ายกัน (กวข.) 
๑๐. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ท าไวน์โดยใช้เทคนิค NMR (กวข.) 
๑๑. จัดท าฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ (สคร.) 
๑๒. ตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่ (กตท.)  
๑๓. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องมือวัดด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (กตท.) 
เป้าประสงค์ท่ี ๑.๒  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒.๑ ปรับปรุงกระบวนงานเพื่ออ านวยความ
สะดวก 
๑๔. พัฒนาการด าเนินงานเพื่อรองรับ (Ease of Doing 
Business )(สมฐ.๑) 
๑๕. ปรับปรุงกระบวนงานและลดข้ันตอนการท างานสินค้า
สุรา (สมฐ.๑) 
๑๖. รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้นเพื่อบริหารการจัดเก็บ
ภาษี (สมฐ.๑) 
๑๗. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามัน 
และผลิตภัณฑ์น้ ามัน(สมฐ.๒)  
๑๘. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอนซึ่งเสียภาษีในอัตราศูนย์ (สมฐ.๒)  
๑๙. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของรถยนต์ประหยัด
พลังงาน Hybrid และ EV  (สมฐ.๒) 
๒๐. รับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อบริหารการ
จัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอรี่และสถานบริการสนามกอล์ฟ
(สมฐ.๒) 
๒๑. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (สกม.) 
๒๒. จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
ตามพ.ร.บ.อ านวยความสะดวก (กพร.) 
๒๓. บริหารการจ่ายคืนเงินภาษีที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง (สคร.) 
๒๔. รับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กเทอร์นิกส์ (สคร.) 

เป้าประสงค์ท่ี ๒.๑  ประชาชนมี
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๑.๑ ใช้นโยบายภาษี  
เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึน  
๒๕. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี 
สินค้าที่ท าลายสุขภาพ (สผษ.)  
๒๖. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สีเขียว(Green Tax) (สผษ.)  
๒๗. บูรณาการสร้างจิตส านึกเพื่อลด
การบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพและสังคม (สลก.)  
๒๘. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัว 
สุขสันต์ (สลก.) 
๒๙. สรรพสามิตสัญจร (สลก.) 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๓.๑  บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๑.๑ บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
๓๐. จ้างที่ปรึกษาส ารวจ และออกแบบปรับปรุงส านักงาน  
เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (กพร.) 
๓๑. พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ (กพร.) 
๓๒. ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (กพร.) 
๓๓. ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตน.) 
๓๔. พัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ (กตน.) 
๓๕. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(ประชาสัมพันธ์เชิงรุก) (สลก. ภาคและพื้นที่) 
๓๖. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.) 
เป้าประสงค์ท่ี ๓.๒  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
เสถียรภาพทันสมัย พร้อมใช้งาน 
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค     -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ลงช่ือ

2. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้
3. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวธิดากานต์ ปัญญาไว  ต าแหน่ง นักวิชาสรรพสามิต โทรศัพท์  54144
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักแผนภาษี 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. จัดประชุมคณะท างานติดตามฯ เพ่ือ Process : ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
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      49,183.00      50,334.00      49,244.00      52,145.00      60,736.00    600,000.00 

สรรพสามิตเป็นรายสินค้าและบริการ จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้
เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ และ
กระทรวงการคลัง
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี Outcome: ร้อยละ 5 5 5
สรรพสามิตเพ่ือเสนอผู้บริหารกระทรวง ร้อยละเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของผลการ
การคลัง จัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 โครงการท่ี 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน

ผู้รับผิดชอบหลัก ประภาพริษฐ์  ช่ าชอง
(นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ าชอง)

นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ ณัฐกร  อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

-                        

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

-                        
-                        

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 1



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ 1.1.1  บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค (1) ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส (2) ตรวจสอบปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ ผู้อนุมัติ

(3) สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย

ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป

2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอภิชญา  เทพเสนา ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์  57512

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและ Out put :

ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดี คดี 446 444 444 446 444 444 446 444 444 446 444 443 5,335

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม จ านวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี บาท 13,994,235.88  13,994,235.87  13,994,235.86  13,994,235.88  13,994,235.87  13,994,235.86  13,994,235.88  13,994,235.87  13,994,235.88  13,994,235.88  13,994,235.88  13,994,235.87  167,930,830.48   

3. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 Out come :

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานปราบปราม ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

ผู้กระท าผิด 

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน -                บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน 23,828,100.00  บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน -                บาท

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ว่าท่ีร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ

(ว่าท่ีร.ต.ยงยุทธ  ภูมิประเทศ)

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต

ลงช่ือ                            ปิยกร อภิบาลศรี

(นายปิยกร  อภิบาลศรี)

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หน้า 2



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  ผู้อนุมัติ

2. ตรวจสอบปราบปราม เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฏหมายภาษี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยให้กรมสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
3. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางอรสา  ทองบุญรอดและนางสาวศรีวราภร  ศิริรุ่งเรืองอมร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2 โทรศัพท์ 57911 หรือ 57951
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการมีการช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี

และเป็นการป้องปรามการกระท าผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผู้ประกอบการสรรพสามิต

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. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Output :
เพ่ือวางแผนในการตรวจสอบในภาพรวม จ านวนรายท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ ราย 2 2  26  21 29 80
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบ
3. ประชุมมอบหมายจ านวนรายช่ือผู้เสียภาษี
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และ
   ขออนุมัติออกตรวจ ตามแผน
5. ด าเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชี
เอกสารหลักฐานย้อนหลัง ตามข้ันตอน
การตรวจสอบภาษี Outcome :
6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผล ร้อยละความถูกต้องในการรายงานผล ร้อยละ 100 100 100 100 100
การตรวจสอบให้ผู้อ านวยการส านักฯ 
ทราบหรือส่ังการต่อไป
7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ.
 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการต่อไป
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
โครงการท่ี 3 ตรวจสอบภาษีทางบัญชี (Post Audit)

           ลงช่ือ               นวลอนงค์ คงด า
         (นางนวลอนงค์  คงด า)

          ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี

           ลงช่ือ              ปิยกร อภิบาลศรี
         (นายปิยกร  อภิบาลศรี)

               ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

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

ไตรมาสท่ี 3

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หน้า 3



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค 1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส  2. ตรวจสอบปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร ผู้อนุมัติ

2. เพ่ือพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์และสามารถส ารองข้อมูลการปราบปราม โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเม่ือระบบหลักเกิดผิดพลาดได้
4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาววาสนา  จ่ายพัตร  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 57851
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม  ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ข้อมูลการปราบปรามมีความละเอียดถูกต้องแม่นย า และเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ันเพ่ือพัฒนาให้ข้อมูลปราบปรามมีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปราม เพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร 6. ในอนาคตสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบมือถือได้

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
1. วางแผนการออกตรวจ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล Process : 100
ตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15
2. รวบรวมข้อมูลผู้กระท าผิดกฏหมายสรรพสามิต ร้อยละ 5 5 5
ส าหรับการออกตรวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)
3. การออกตรวจเย่ียม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี ร้อยละ 20 20 20
เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน และปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล
ผู้กระท ากฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60)
4. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ร้อยละ 10
เสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10)

Output :
จ านวนคร้ังท่ีออกตรวจ คร้ัง 1 1 1 3
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 1 3
รายงานผลจ านวนคดีและค่าเปรียบเทียบปรับ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

            ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  โครงการท่ี 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพ่ือบูรณาการการปราบปราม

ผู้รับผิดชอบ                  ลงช่ือ         กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
 (นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์)

         ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี 
และการปราบปราม

                 ลงช่ือ           ปิยกร อภิบาลศรี
    (นายปิยกร  อภิบาลศรี)

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

-                             
1,299,000.00               
1,299,000.00               

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 4



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพสุรา                    (นางวัลลีย์  อินทรจักร)
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวบุญสิตา  พวงจันทร์  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54345
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ
หน่วยนับ

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. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา Output : จ านวนคร้ังท่ีออกตรวจ คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคล่ือนท่ี
(Mobile Lab)
2. ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้ Outcome : ร้อยละของผู้ประกอบการ ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาคุณภาพสุรา มีความรู้เพ่ิมข้ึน
3. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
บริการ ของหน่วยงาน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 โครงการท่ี 5 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ณรงค์ ศิริบ ารุงวงศ์
(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

รวมท้ังส้ิน

1,900,800.00            

1,900,800.00            

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)

         ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสท่ี 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 5



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนทางด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ ามันท่ีมิชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

มีประสิทธิผลย่ังยืน
2. เพ่ือตรวจพิสูจน์ของกลางน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายชาญกิจ  จรูญเกียรติก าจร ต าแหน่ง รก.นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54342
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ ามันท่ีมิชอบด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

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. ตรวจวิเคราะตัวอย่างน้ ามัน Output :
ท่ีต้องสงสัยว่ามิชอบด้วยกฎหมาย จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์
2. ส ารวจความพึงพอใจของ Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ
หน่วยงานท่ีรับบริการ ของหน่วยงาน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 6 บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ ามันเพ่ือป้องกันการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตอย่างย่ังยืน

        ว่าท่ี ร .ต.นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
(นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล)
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

2,240

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

ตัวอย่าง 220 220 220 220 225 200

85

230 235 235 235

ร้อยละ 85 85 85 85

2,199,600.00

2,199,600.00

85 85 85 85 85 85

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 6



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ         
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพโดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียมและสินค้า
น้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียมแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายชาญกิจ  จรูญเกียรติก าจร ต าแหน่ง รก.นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54342
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศอย่างม่ังค่ังและย่ังยืน

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. ศึกษาเช้ือเพลิงทางเลือกท่ีไม่ได้  ผลิต
จากปิโตรเลียม

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 50 50

2. น าเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพ่ือ Output : จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ ตัวอย่าง 11 12 12 11 12 12 11 12 12 11 12 12 140
จัดพิกัดภาษี
3. ความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีให้ Outcome:  ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85
ความรู้เก่ียวกับน้ ามันฯ ของหน่วยงาน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

(นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 7 พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม

ผู้รับผิดชอบหลัก ว่าท่ี ร.ต.นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล  

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

นางวัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

100

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 7



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี  2 ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -         
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลงช่ือ
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายทรงชัย  มรกตจินดา ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54352
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 3 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ น าข้อมูลท่ีได้จากการจัดท าไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

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.วิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาล Output : จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์
ในตัวอย่างเคร่ืองด่ืมและสินค้าอ่ืนๆ

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 85
ของหน่วยงาน

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠅘 เงินงบประมาณ จ านวน บาท
󠅘 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ผู้อนุมัติ วัลลีย์ อินทรจักร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 8 จัดท าฐานข้อมูลปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองด่ืมและสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก รุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (นางสาวรุ่งรัศมี  ปานปัญญาเลิศ)

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 3

รก.นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ (นางวัลลีย์  อินทรจักร)
ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

480

รวมท้ังส้ิน

ตัวอย่าง 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 8



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน     ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ     ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายชาญกิจ  จรูญเกียรติก าจร ต าแหน่ง รก.นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54342
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ระยะเวลาการด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันหล่อล่ืนและน้ ามันท่ีคล้ายกัน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างม่ังค่ังและย่ังยืน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือจัด Output : จ านวนตัวอย่าง
เก็บภาษี ท่ีวิเคราะห์
ความพึงพอใจของหน่วยงาน Outcome: ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85
ท่ีรับบริการ ของหน่วยงาน
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

(นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล )

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
โครงการท่ี 9 พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันหล่อล่ืนและน้ ามันท่ีคล้ายกัน

ผู้รับผิดชอบหลัก ว่าท่ี ร.ต.นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

นางวัลลีย์  อินทรจักร
(นางวัลลีย์  อินทรจักร)

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

ตัวอย่าง 20 20 22 20 22 22 25620 22 22 22 22 22

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 9



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการบริการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ แยกชนิดของวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์เพ่ือประโยชน์ในการจัดพิกัดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดไวน์
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวบุญสิตา  พวงจันทร์  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54345
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถแยกชนิดของวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์ได้

หน่วยนับ
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. ต้ังงบประมาณจัดซ้ือเคร่ืองมือ Process :  ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 10 100
วิเคราะห์ NMR ของการด าเนินงาน
2. ก าหนดรายละเอียดเคร่ืองมือ ร้อยละ 5 5 5 5 5
ครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือ (ร่าง TOR)
3. ด าเนินการตามข้ันตอนจัดซ้ือ ร้อยละ 5 5 5 5 5
ครุภัณฑ์ 
4. สุ่มซ้ือตัวอย่างสุรา ร้อยละ 5 5 5 5
5. ตรวจรับเคร่ือง NMR พร้อม ร้อยละ 5 5 5 5
ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองมือ

Output :  จ านวนเคร่ือง ชุด 1 1
ท่ีตรวจรับแล้วเสร็จ
Outcome : รายงานสรุปผลเสนอ ฉบับ 1 1
กรมฯ ทราบ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠅘 เงินงบประมาณ จ านวน บาท
󠅘 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

วัลลีย์ อินทรจักร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 10 แยกชนิดวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพ่ือการจัดเก็บภาษีท่ีย่ังยืน

ณรงค์ ศิริบ ารุงวงศ์
(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

(นางวัลลีย์  อินทรจักร)
ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 10



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการจัดการฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหารจัดการแสตมป์
3. เพ่ือให้การบริการจัดการแสตมป์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางวิภาวดี  สาริการินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 51749
รักษาการในต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ ส านัก บริหารการคลังและรายได้ ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กระบวนการบริหารจัดการแสตมป์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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 : 
1. ศึกษาฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ และศึกษา
ความเช่ือมโยงของฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ ท่ี
จะน ามาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์ (ร้อยละ 
20)



ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูล
ปริมาณการจ่ายแสตมป์ (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25

3. ทดลองน ากระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ท่ีปรับปรุงแล้ว 
มาใช้งานจริง (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

4. สรุปผลการน าฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ 
มาสนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์ (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25

Output :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1
Outcome
ร้อยละของปริมาณแสตมป์ท่ีเพียงพอ ร้อยละ 75 75

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   โครงการท่ี 11 การจัดท าฐานข้อมูลปริมาณการจ่ายแสตมป์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการแสตมป์

นพดล  ศิริวัฒนากร
(    นายนพดล  ศิริวัฒนากร      )

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ

วิวัฒน์  เขาสกุล

-                      

(      นายวิวัฒน์  เขาสกุล       )
ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 11



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใช้เคร่ืองมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายกฤษณบดี พลวาปี ต าแหน่ง นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน โทรศัพท์ 55845
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ระยะเวลาด าเนินการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ซ่อมบ ารุงรักษา สอบเทียบ และ
จัดหาอะไหล่ระบบเคร่ืองมือวัด
ปริมาณน ้าสุราแช่ออนไลน์

Process:
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด
เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

Output:
รายงานสรุปผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ฉบับ 1 1 2

Outcome:
จ านวนมาตรวัดท่ีใช้จัดเก็บภาษีได้ เคร่ือง 10 10 10 10 10 10 10 10 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 12 ตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบมาตรวัดสุราแช่

ลงช่ือ                   สมจิตต์ ค าทรัพย์
(นายสมจิตต์ ค าทรัพย์)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

15,167,000           
15,167,000           

ลงช่ือ                สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล
(นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 12



            โครงการท่ี 13 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบเคร่ืองมือวัดด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 บูรณาการการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ              สุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้ประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือใช้เคร่ืองมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายนันทพงศ์พล รักษ์ยศ  ต าแหน่ง นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน โทรศัพท์ 55844
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนควบคุมโรงงาน      ส านัก/กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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.การตรวจสอบเคร่ืองมือวัดระดับและ
เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ

Process:                            
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output: เคร่ือง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
จ านวนเคร่ืองท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ

Outcome:                        
จ านวนเคร่ืองท่ีตรวจสอบไม่ส าเร็จ

เคร่ือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.การตรวจสอบมาตรวัดเอทานอล Process:                             
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output:  เคร่ือง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

จ านวนเคร่ืองท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ

Outcome:                       
จ านวนเคร่ืองท่ีตรวจสอบไม่ส าเร็จ

เคร่ือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o จ านวน บาท
o จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสท่ี 4

เงินงบประมาณ -                       

                         โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลงช่ือ                สมจิตต์  ค าทรัพย์
              ( นายสมจิตต์  ค าทรัพย์ )

                                        นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

              ( นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล )
                             ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน -                       
-                       

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 13



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานรองรับ Ease of Doing Business   ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแบบและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าเคร่ืองด่ืม

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายมงคล  สุดโต ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52137
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานเก่ียวกับสินค้าเคร่ืองด่ืมรองรับ Ease of Doing Business ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้น าเข้าได้

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 :

1. ศึกษาข้อมูล ข้อกฎหมายและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า
เคร่ืองด่ืม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 100

2. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 25

3. การเปิดโอกาสให้กับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการด าเนินงานร่วมกันและร่วมให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ร้อยละ 25

4. น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานและ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้าเครืองด่ืม
แก่ผู้บริหารกรมสรรพสามิต

ร้อยละ 25

Output: 
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ ฉบับ 1 1
Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 85 85

ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม

ระดับ 5 5

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ จ านวน บาท
  เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 14 พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือรองรับ Ease of Doing Business

พิน  แสงจันทร์
(นายพิน  แสงจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

-
500,000               
500,000               

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 14



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดข้ันตอนการท างานและปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อน  รวมท้ังสนับสนุนให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

มีความโปร่งใสอย่างถูกต้อง  และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายอนุบัญญัติ
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางนันทวดี  วีระวัฒนาเดช    ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 58530
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงกระบวนงานและลดข้ันตอนการท างานส าหรับสินค้าสุราให้มีความสะดวก  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

รวดเร็ว  มีความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

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. รวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  และกระบวนงานท่ีเก่ียวข้อง
กับสินค้าสุรา (ร้อยละ 30)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 30 100

2. รับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนงาน (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

3. จัดประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับปรุงกระบวนงานและลด
ข้ันตอนการท างานส าหรับสินค้าสุรา  รวมท้ังยกร่างการ
ปรับปรุงแนวทาง/คู่มือในการปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 40)

ร้อยละ 20 20

4. จัดท าและปรับปรุงแนวทาง/คู่มือในการปฏิบัติงาน Output :

คู่มือ/แนวทางการด าเนินงาน เล่ม 1 1

5. การน าเสนอแนวทาง/คู่มือในการปฏิบัติงาน Outcome :

ให้ผู้บริหารเห็นชอบ รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 15 ปรับปรุงกระบวนงานและลดข้ันตอนการท างานส าหรับสินค้าสุรา

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 15



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุสรรคท่ีเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต พ .ศ.2560 ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

   ในการด าเนินธุรกิจของผู้ผลิตยาเส้น
2. เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคของผู้ผลิตยาเส้น ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
3. เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของผู้ผลิตยาเส้น
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายทศพร  พินิจสะวะ         ต าแหน่ง   นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์   52146 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวกับยาเส้น และน าข้อมูลท่ีได้จากผู้ผลิตยาเส้นเพ่ือก าหนดนโยบาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. รวบรวมประเด็น/วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้ผลิตยา
เส้น

 Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 50 100

2. บูรณาการในการด าเนินการร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง
และผู้มีส่วนได้เสีย

ร้อยละ 30

3. ประสานงานกับ สนง.สรรพสามิตภาค และพ้ืนท่ี
เพ่ือรับฟังประเด็นปัญหาของผู้ผลิตยาเส้น

ร้อยละ 10

4. รายงานผลสรุปผลเสนอกรมสรรพสามิต ร้อยละ 10
Output :
รายงานสรุปประเด็น ฉบับ 1 1
Outcome :
 รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ  จ านวน  บาท 
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  จ านวน  บาท 

รวมท้ังส้ิน  จ านวน  บาท 

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 16 รับฟังความคิดเห็นผู้ผลิตยาเส้น เพ่ือบริหารการจัดเก็บภาษี

ศิริเพ็ญ ศิริสวัสด์ิ
 (นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสด์ิ)

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 16



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารรถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารรถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
กลยุทธ์ที 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค การก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมฐานะการคลังอย่างย่ังยืน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาว พิมลรัตน์  มาเจริญ  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52278
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ระยะเวลาด าเนินการ

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. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศ 
และระเบียบ ฯลฯ (ร้อยละ20)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. ประเมินและแก้ปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ ฯลฯ (ร้อยละ20)

ร้อยละ 20

3. สรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ30) ร้อยละ 30

4. รายงานผลปฏิบัติงาน  (ร้อยละ30) ร้อยละ 30

Output : 
แนวทางการปฏิบัติงาน ฉบับ 3 3
Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ จ านวน บาท
  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน

-                      

(นายธิบดี  วัฒนกุล)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

 1 ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการท่ี 17 พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

สุภา เอ่ียมโอภาส
(นางสุภา เอ่ียมโอภาส)

ธิบดี  วัฒนกุล

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 17



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค การก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการบริหารงานส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซ่ึงเสียภาษีในอัตราศูนย์
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ 1. นางอังภิศร อักษรไพร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52253

2. นายณัฐวุฒิ ผลเจริญสุข ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52254
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารงานส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซ่ึงเสียภาษีในอัตราศูนย์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ท่ัวท้ังองค์กรและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
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. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหา, สภาพปัญหา ตามประกาศกรมสรรพสามิต 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับ
สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ท่ีน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ.2560 ผ่านช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่างๆ (ร้อยละ 
40)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 10 10 20 100

2. ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและสรุปประเด็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรฐาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 30)

ร้อยละ 10 10 10

3. สร้างคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน ซ่ึงเสียภาษีในอัตราศูนย์ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

Output : 
รายงานสรุปประเด็น ฉบับ 1 1 1 3
Outcome : 
คู่มือปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เล่ม 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน - บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน - บาท

( นายธิบดี   วัฒนกุล)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการท่ี 18 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารงานส าหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนซ่ึงเสียภาษีในอัตราศูนย์

ขนิษฐา จิรจินดา
(นางขนิษฐา จิรจินดา)

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ธิบดี   วัฒนกุล

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 18



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี  1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในภูมิภาคอาเซียน ( นายธิบดี   วัฒนกุล)
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ 1. นายวิกรม   สมิตเวช ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง โทรศัพท์ 51413

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 
2. นายภาคภูมิ  ตันธรศรีกุล ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52283
3. นางสาวกานต์  ข าสังข์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52283 ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ตอบสนองนโยบายสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่ีต้องการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
3. ลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกตามท่ีรัฐบาลได้ท าความตกลงปารีส

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
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
ปฎิบัติและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้รถยนต์ Hybrid และ 
Electric Powered Vehicle เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 5 5 5 5

100

2. ประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และสรุปประเด็นปัญหาของอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรม ฯ
 (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 5 5 10 10

3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างฯ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้มี
ความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30) ร้อยละ 5 10 15

4. เสนอร่างฯ ท่ีปรับปรุง ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ
 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Output : 
รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

Outcome : 
ร่างประกาศเสนอกรมฯ ลงนามเห็นชอบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน - บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน - บาท

ธิบดี   วัฒนกุล

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2561
โครงการท่ี 19 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ของรถยนต์น่ังและรถยนต์โดยสารท่ีมีท่ีน่ังไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle)

 และแบบพลังงานไฟฟ้า (Electric Powered Vehicle) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
วัฒนา  กิจงาม

(นายวัฒนา  กิจงาม)
ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 19



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
กลยุทธ์ท่ี  1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะจากผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสินค้าแบตเตอร่ี ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

และสถานบริการสนามกอล์ฟ เพ่ือก าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไข
2.เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
3.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบบท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าแบตเตอร่ีและสถานบริการสนามกอล์ฟให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
4.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางพงษ์ลดา  หมู่ศิริ      ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52271
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4  ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ประเด็น/ปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีน าไปปรับปรุงกระบวนการ ท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
3.  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของกรมสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และท าการศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการและแนวทางแก้ไข

Process :
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 25 25 25 100

2. ออกตรวจก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายสรรพสามิต

Output :
จ านวนรายท่ีออกตรวจแล้วเสร็จ

ราย 5 5 5 5 20

3. พบปะเพ่ือแลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นปัญหาของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสินค้าแบตเตอร่ี/
สถานบริการสนามกอล์ฟ

จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม คร้ัง   1  1  2

4. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ
น าเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไข

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน งบประมาณ : ใช้เงินงบประมาณร่วมกับโครงการตรวจแนะน าและตรวจติดตามก ากับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอร่ี 
 และสถานบริการสนามกอล์ฟ และการขอยกเว้นภาษีแบตเตอร่ีตามมาตรา 103 ของฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี 

และออกตรวจร่วมกัน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 20 รับฟังความคิดเห็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอร่ีและสถานบริการสนามกอล์ฟ

มาลัย   ด่านมงคลทิพย์
(นางมาลัย   ด่านมงคลทิพย์)

ธิบดี  วัฒนกุล
(นายธิบดี  วัฒนกุล)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 20



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ          วันชัย ต้ังวิจิตร
วัตถุประสงค์ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต 

แบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายปฏิภาณ  ต้ังวิจิตร  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ โทรศัพท์ 52335
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  ส านักกฎหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กฎหมายในระดับอนุบัญญัติได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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 และรวบรวมข้อมูลกฎหมายใน
ระดับอนุบัญญัติท่ีต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไข  (ร้อยละ30)

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 5 5 5 5 5 5

2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุ
บัญญัติ (ร้อยละ 40)

ร้อยละ 10 10 20

3. เสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 10 10 10

Output :  ร่างกฎหมาย ฉบับ 1 1

Outcome : ร่างกฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

100

-                       
-                       
-                       

  (นายวันชัย ต้ังวิจิตร)
 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต
  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 21 ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

สุคนธ์  ชาญชลยุทธ์
(นางสุคนธ์  ชาญชลยุทธ์)
นิติกรช านาญการพิเศษ

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 21



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบคู่มือท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

สร้างความโปร่งใสในการท างานและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
2. เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน และคู่มือส าหรับประชาชนฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายอัคเดช  วินัยพานิช  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55915
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตมีคู่มือส าหรับประชาชน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561

2. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการให้บริการประชาชน และมีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบ
คู่มือท่ีชัดเจน ลดข้ันตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความเรียบง่าย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
3. สร้างความพึงพอใจ และความเช่ือม่ันให้กับ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนท่ีเก่ียวข้อง ในการติดต่อกับกรมสรรพสามิต
4. เพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ อันส่งผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเพ่ิมข้ึน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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.การจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าคู่มือฯ Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. การฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร้อยละ 30

3. การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน (การออกแบบ 
Infographic การแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และการ
จัดพิมพ์)

ร้อยละ 20

4. การรวบรวมคู่มือเข้าระบบควบคุม (ศูนย์กลางคู่มือ) 
การแจกจ่าย เผยแพร่ส่ือสาร

ร้อยละ 15

5.สรุปผลเสนอผู้บริหาร ร้อยละ 15

Output : จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรมสัมมนา คร้ัง 4 4

Outcome : จ านวนคู่มือท่ีเผยแพร่ ฉบับ 250 250

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท
5,000,000.00              
5,000,000.00              

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการท่ี 22 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)

ยุคล ก าเหนิดแขก
(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 22



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก                     ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือติดตามการอนุมัติคืนเงินภาษีจากกระทรวงการคลัง

2. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลการคืนภาษีของกรมสรรพสามิต
3. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนขอคืนภาษีสามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได้

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวนันทรัตน์  ภู่เกตุ  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  โทรศัพท์  51762 ระยะเวลาด าเนินการ         1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักบริหารการคลังและรายได้
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. มีข้อมูลการจ่ายคืนเงินภาษีให้กับผู้มีสิทธิหลังได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

2. สามารถติดตามสถานะการด าเนินการในข้ันตอนต่างๆ ได้

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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 :  
1. ติดต้ังระบบบริหารการจ่ายคืนเงินภาษีให้กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

2. จัดท าแนวปฏิบัติ/คู่มือในการใช้งานระบบบริหาร
การจ่ายคืนเงินภาษีฯ

ร้อยละ 20

3. แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการบันทึก
ข้อมูลการจ่ายคืนภาษีในระบบฯ

ร้อยละ 10

4. สรุปผลและการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายคืนเงิน
ให้ผู้มีสิทธิฯ

ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5. รายงานข้อมูลการจ่ายคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิฯ 
เสนอกรมสรรพสามิตทราบ

ร้อยละ 15

Output :    
รายงานผลการจ่ายคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิฯ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Outcome :
ร้อยละความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ร้อยละ  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผน o เงินงบประมาณ จ านวน  - บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน  - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน  - บาท

วิวัฒน์  เขาสกุล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการท่ี 23 บริหารการจ่ายคืนเงินภาษีท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

นิชานันท์  อัครนววิสิฐ
(นางนิชานันท์  อัครนววิสิฐ)

ผู้อ านวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(นายวิวัฒน์  เขาสกุล)
ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 23



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ผู้รับผิดชอบหลัก                             ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลดการใช้เงินสดและเช็คตามนโยบายของรัฐบาล

2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินของกรมสรรพสามิต
3. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการช าระภาษีและรายได้อ่ืน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวไอลดา ธรรมสังข์  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 51732
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   ส านักบริหารการคลังและรายได้ ระยะเวลาด าเนินการ         1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินภาษีและรายได้อ่ืน รวมท้ังกองทุนต่างๆ ท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บแทน

2. อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและผู้ช าระเงินให้กับกรมสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ประสานงานกับธนาคารในการสมัครใช้บริการ Output :
    รับช าระเงินผ่านเคร่ือง EDC เช่น แบบฟอร์ม จ านวนหน่วยงานท่ีสมัคร หน่วยงาน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  110
    การสมัครและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
2. ติดตามหน่วยงานในสังกัดเพ่ือให้สมัครใช้บริการ Outcome :
    เคร่ือง EDC และส่งเอกสารการสมัครมาท่ี รายงานผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ  1 1 1 1 4
    ส่วนบริหารรายได้ฯ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบ้ืองต้น 
    และน าส่งธนาคาร
4. ตอบข้อซักถาม และประสานงานกับธนาคารใน
    การรับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตาม
    แนวปฏิบัติท่ีแจ้งเวียนไปแล้ว
5. ติดตามและรายงานความคืบหน้า
    เสนอกรมสรรพสามิตทราบ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผน o เงินงบประมาณ จ านวน  - บาท
p o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน  - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน  - บาท

ผู้อ านวยการส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการท่ี 24 การรับช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

นิชานันท์  อัครนววิสิฐ
(นางนิชานันท์  อัครนววิสิฐ)

วิวัฒน์  เขาสกุล
(นายวิวัฒน์  เขาสกุล)

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 24



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 การใช้นโยบายภาษีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 ใช้นโยบายภาษีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2. เพ่ือใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือในการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีไม่ท าลายสุขภาพ
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายภัทร  ภัทรประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์ 54138
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี ส านักแผนภาษี ระยะเวลาด าเนินการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีการบริโภคสินค้าท่ีท าลายสุขภาพลดลง

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต

Process : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 5

ระดับ 2.จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลัง ระดับ 2 2
ระดับ 3. เสนอร่างประกาศต่อกรมสรรพสามิต
เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 3

ระดับ 4. เสนอร่างประกาศต่อกระทรวงการคลัง
เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ

ระดับ 5 5

Output : ร่างประกาศเสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : ร่างประกาศเสนอ
รัฐมนตรี

ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบการด าเนินงาน

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

บุหร่ีไฟฟ้า รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รัชฎา  วานิชกร
(นางสาวรัชฎา  วานิชกร)

นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

(นายณัฐกร  อุเทนสุต)

โครงการท่ี 25 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าท่ีท าลายสุขภาพ

ณัฐกร  อุเทนสุต

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

 1 ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 25



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 การใช้นโยบายภาษีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 ใช้นโยบายภาษีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์

2. เพ่ือใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือในการดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายวรรณวัฒน์  กรุณานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54134
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี ส านักแผนภาษี ระยะเวลาด าเนินการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีการบริโภคสินค้าท่ีท าลายส่ิงแวดล้อมลดลง

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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.ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต

Output : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 5

ระดับ 2.จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลัง ระดับ 2 2

ระดับ 3. เสนอร่างประกาศต่อกรมสรรพสามิต
เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 3

ระดับ 4. เสนอร่างประกาศต่อกระทรวงการคลัง
เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอร่างประกาศต่อรัฐมนตรีเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ

ระดับ 5 5

Output : ร่างประกาศเสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : ร่างประกาศเสนอ
รัฐมนตรี

ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบการด าเนินงาน

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รถจักรยานยนต์ CO2 รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รัชฎา  วานิชกร
(นางสาวรัชฎา  วานิชกร)

นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

(นายณัฐกร  อุเทนสุต)

โครงการท่ี 26 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)

ณัฐกร  อุเทนสุต

 1 ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี
1. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 26



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 การใช้นโยบายภาษีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 ใช้นโยบายภาษีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนเป้าหมายน าไปสู่การสร้างจิตส านึก

เพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
2. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิต 
ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี ระยะเวลาด าเนินการ
3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต 
โดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
4.  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กรมสรรพสามิต

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางจารุณี  ฉายวิริยะ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55713
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ส านักงานเลขานุการกรม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตได้ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม  

2. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวบทบาทหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต  ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี
3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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 เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรม  รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 5 5 5 5 100

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

ร้อยละ 5

3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการจัดจ้าง ร้อยละ 5

4 ด าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ร้อยละ 10 10 10

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ

ร้อยละ 10 10 10

6. ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน ร้อยละ 10
Output : จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 1 3
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85 85 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท
600,000.00           
600,000.00           

จรัสพงษ์  สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)

เลขานุการกรม

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 27 บูรณาการสร้างจิตส านึกเพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม

พงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ)

นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 27



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ     พงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 การใช้นโยบายภาษีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 ใช้นโยบายภาษีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

2. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกครอบครัว และปลูกฝังวิธีการด าเนินชีวิตท่ีดี

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางจารุณี  ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55713 ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ส านักงานเลขานุการกรม
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

2. สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าในในบทบาทหน้าท่ีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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 เพ่ือก าหนดรูปแบบจุล
สารสามิต

Process :   ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 5 5

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติ
โครงการและงบประมาณ

ร้อยละ 5 5

3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการจัดจ้าง ร้อยละ 10 10

4. จัดท าบทความเพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่านจุล
สารสามิต

ร้อยละ 20 20 20 20 80

Output : จ านวนเล่มท่ีเผยแพร่ เล่ม 7,200 7,200 14,400
Outcome : ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

 -
500,000.00                    
500,000.00                    

       (นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
เลขานุการกรม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 28 สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์

(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ)
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ

จรัสพงษ์  สมานบุตร

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 28



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ รัชตา สุคนธนิตยกุล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม (นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 การใช้นโยบายภาษีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 ใช้นโยบายภาษีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เพ่ือตรวจสอบ

และติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี/สาขา ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ จรัสพงษ์  สมานบุตร
ท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน น าเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ (นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์  และวางแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ เลขานุการกรม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบท่ีได้รับ
จากการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต น าเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวกมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 55748
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประสานราชการ     ส านักงานเลขานุการกรม ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแนวทางการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง

ของกรมสรรพสามิต เพ่ือตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานสรรพสามิตภาค /พ้ืนท่ี/สาขา
ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน
2. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)
หรือเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบท่ีได้รับจากการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต น าเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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 เพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมสรรพสามิต และแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) (ร้อยละ20)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. น าผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนงานโครงการน าเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ
10)

ร้อยละ 10

3. จัดท าโครงการสรรพสามิตสัญจรประจ าปีงบประมาณเพ่ือน าเสนอกรมสรรพสามิต
อนุมัติโครงการและงบประมาณ (ร้อยละ20)

ร้อยละ 20

4. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ร้อยละ20) ร้อยละ 10 10
5. ติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน (ร้อยละ10) ร้อยละ 5 5
6.รายงานผลการด าเนินงานให้กรมสรรพสามิตทราบ (ร้อยละ20) ร้อยละ 10 10

Output : จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 2
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท
6,000,000.00          
6,000,000.00          

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการท่ี 29 สรรพสามิตสัญจร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 29



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดท าแบบแปลนมาตรฐานส าหรับพ้ืนท่ีให้บริการประชาชนของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ให้มีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ
2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกันท่ัวประเทศให้ทันสมัย
3. เพ่ือสร้างหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุงส านักงานให้มีมาตรฐานในระดับประเทศ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวนวธ์ิฬส  พุฒเมือง  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 55917
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.กรมสรรพสามิตมีแบบแปลนมาตรฐานส าหรับปรับปรุงพ้ืนท่ีในการให้บริการท่ีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ

2. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากกรมรวมท้ังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความเช่ือม่ันต่อกรมสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ส ารวจส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ีเป็น
พ้ืนท่ีน าร่องท้ัง 5 แห่ง

Output : รายงานผลปัญหาและ
อุปสรรค

ฉบับ 1 1

2. คัดเลือกผู้ออกแบบเพ่ือด าเนินโครงการจ้างท่ีปรึษา
ส ารวจ และออกแบบปรับปรุงส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา

Output : รายงานผลการคัดเลือกผู้รับ
จ้าง

ฉบับ 1 1

3. ส ารวจส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ีมี
ความพร้อมในการปรับปรุงส านักงาน ปี พ.ศ. 2561 ณ ท่ี
 สถานท่ีปฏิบัติงานจริง

Output : รายงานผลการส ารวจ ฉบับ 1 1

4. จัดท าแบบแปลนมาตรฐาน 5 แบบแปลน ส าหรับ
ปรับปรุงส่วนท่ีให้บริการประชาชนในส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา

Output :  รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

5. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปรับปรุงส านักงาน และแนวทางในการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีให้ริการประชาชน ของส านักงานท่ัว
ประเทศในอนาคต เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

Outcome : แนวทางการปรับปรุง
ส านักงาน

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท
1,000,000.00      
1,000,000.00      

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 30 จ้างท่ีปรึกษาส ารวจ และออกแบบปรับปรุงส านักงาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)

ยุคล ก าเหนิดแขก
(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 30



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
 ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบบริหารการจัดการของกรมสรรพสามิตให้บรรลุวัตถุประสงค์
3. เพ่ือขยายผลและผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของกรมสรรพสามิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างย่ังยืน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55912
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดี

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 20

2. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินการและการประเมินผล
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ร้อยละ 20

4. พิจารณาและคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ร้อยละ 10 10

5. สรุปผลการประเมินและเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา ร้อยละ 20

Output : คู่มือ/แนวทางการด าเนินงาน เล่ม 1 1

Outcome : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
เห็นชอบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน - บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน - บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน - บาท

3. แจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามคู่มือแนวทางการ
ด าเนินการและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรแบบ
บูรณาการท่ีก าหนด ร้อยละ

(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100

20

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 31 พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)

      นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ยุคล ก าเหนิดแขก

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 31



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์เปล่ียนแปลงไป ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

รวมท้ังตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายยุคล  ก าเหนิดแขก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55911
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต

กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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 ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต และ
วิเคราะห์แนวทางในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
กรมสรรพสามิต

Process :  ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 5

ระดับ 2 ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างการ ระดับ 2
แบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต
ระดับ 3 จัดประชุมคณะท างานฯ ระดับ 3
ระดับ 4 เสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการเพ่ือขอ

ระดับ 4
ความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง
ระดับ 5 จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้าง ระดับ 5
การแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต

Output :
แนวทางการปรับโครงสร้าง ฉบับ 1 1

Outcome :
รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯ 
ทราบ

ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท-

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

-
-

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ยุคล ก าเหนิดแขก
(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 32 ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต

ยุคล ก าเหนิดแขก
(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 32



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ   ผู้รับผิดชอบหลัก      ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ       (นางสาวปริษา ยังมีสุข)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/ภาคท่ี 1 การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในอย่างสมเหตุสมผล   ผู้อนุมัติ      ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธผลและโปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี ระเบียบการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี 
และด้านการบริหาร
3. ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้หน่วยรับตรวจน าข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือให้น าไปปรับปรุง/แก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปริษา ยังมีสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  51112
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถน าข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. จัดท าแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
(ร้อยละ 13)

Process :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 2 1 1 2 2 1 2 2 100

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30) ร้อยละ 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 2
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25) ร้อยละ 2 3 2 1 2 6 1 5 2 1
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 2 1 2 3 1 1
5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (ร้อยละ 12) ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) 
ประจ าปี พ.ศ.2561 (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับ 2 3 2 1 3 3 1 3 5 1 2 26
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีผู้บริหาร
เห็นชอบ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Outcome : 
ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ ร้อยละ 80 80 80 80 80 80
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85 85 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

508,750.00          
 -

508,750.00          
หมายเหตุ ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ หมายถึง การวัดผลจากหน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง

     (นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

  ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
โครงการท่ี 33 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล

ปริษา ยังมีสุข

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

 พัชรี  เพ็ชรสันทัด

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 33



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

2. เพ่ือให้ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปริษา ยังมีสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51112 ระยะเวลาด าเนินการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

2. เกิดความเช่ือม่ันให้กับหน่วยรับตรวจ และผู้บริหาร
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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.ด้านก ากับดูแล (Governance) Process : 
 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับ 1 1
2. ด้านการจัดการ (Management)
2.1 จัดท ายุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับ 1 1
2.2 การตรวจสอบด้านการบริหาร รายงานผลการตรวจสอบ ฉบับ 1 1
2..3 สรุปผลการปฏิบัติงานโดยการพัฒนา
รูปแบบรายงานให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ

รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับ 2 2

3. ด้านกระบวนการ (Process)
3.1 แจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจ หนังสือแจ้งเข้าตรวจ ฉบับ 2 1 3 2 1 3 2 14
3.2 การติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ

กระบวนการติดตาม กระบวนการ 1 1

Output : 
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1
Outcome : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 100 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน -       บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน -       บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน -       บาท

 (นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 34 แผนพัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ

ปริษา  ยังมีสุข
(นางสาวปริษา  ยังมีสุข)

พัชรี  เพ็ชรสันทัด

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 34



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล         นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี

เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ส านักงานเลขานุการกรม ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาทและภาระหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตมากข้ึน

2. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพสามิต
3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีเพ่ิมข้ึน
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Process :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100

2.  วิเคราะห์ ก าหนด ระยะเวลา และรูปแบบการผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 5

3. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติ ร้อยละ 10
4. ส านักบริหารการคลังและ รายได้ด าเนินการจัดจ้าง ร้อยละ 10
5. ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 5 5 10 10 10 10 10 10

Output : 
จ ำนวนสปอตวิทยุท่ีเผยแพร่ คร้ัง 173 173 346
จ ำนวนแผ่นพับ แผ่น 45,000   45,000
จ ำนวนสต๊ิกเกอร์ แผ่น 5,000 5,000
จ ำนวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 1 1 1 1 6
จ ำนวนคร้ังท่ีเผยแพร่บทควำมทำงหนังสือพิมพ์ คร้ัง 1 1 1 1 1 5
จ ำนวนชุดนิทรรศกำรท่ีผลิต ชุด 66 66
จ ำนวนเดือนท่ีเผยแพร่ส่ือออนไลน์ เดือน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
จ ำนวนวีดิทัศน์ ชุด 400 400
จ ำนวนหนังสือรำยงำนประจ ำปี เล่ม     2,500 2,500
Outcome :  ร้อยละของความเข้าใจของผู้มีหน้าท่ี
เสียภาษีและประชาชน

ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน R เงินงบประมาณ จ านวน บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท
5,618,400             

8,581,300.00         

เลขานุการกรม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

2,962,900             

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 35 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

พงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ)

จรัสพงษ์  สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 35



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ รัชตา สุคนธนิตยกุล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ (นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้อนุมัติ ลงช่ือ จรัสพงษ์  สมานบุตร

และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต (นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวกมลวรรณ ศรเฉลิมวงศ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 55742 เลขานุการกรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ฝ่ายประสานราชการ ส านักงานเลขานุการกรม 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  และน าความต้องการของประชาชน ระยะเวลาด าเนินการ

ไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และก าหนดกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย พร้อมท้ังก าหนดประเด็นท่ีจะน ามาสร้างการมี
ส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต
 (Stakeholder)

ร้อยละ 20

3. จัดท าแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละ 20

4. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินการและรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร

ร้อยละ 20

5. เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ร้อยละ 20

Output : ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนสร้างการมีส่วนร่วม

ร้อยละ 100 100

Outcome : ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 85 85

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท
500,000.00            
500,000.00            

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการท่ี 36 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

 1 ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 36



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ เกียงศักด์ิ เกียรติสุริยา , วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2.เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลและให้บริการ Gateway ส าหรับบริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
3.เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมรายงานท่ีใช้ในการน าเสนอแก่เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต
4.จัดท าระบบตรวจสอบความถูกต้องของภาษีน าเข้า กรมศุลกากร
5.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง Business Intelligence Mobile บนชุดอุปกรณ์เคล่ือนท่ี Mobile ระบบปฎิบัติการ IOS, Android และ Windows Mobile ส าหรับปฏิบัติการและผู้บริหาร

6.เพ่ือจัดท าระบบงาน Business Intelligence เข้าถึงข้อมูล Tracing Tax Payer ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ


ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายเกียงศักด์ิ เกียรติสุริยา  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 64411
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. มีระบบคลังข้อมูล เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษ๊สรรพสามิตใหม่

2. มีระบบรายงานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแสดงผลในรูปแบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจส าหรับผู้ปฎิบัติและผู้บริหาร (MIS)
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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. ต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100
2. ด าเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา ร้อยละ 20
3. ส่งมอบแผนการด าเนินโครงการ ร้อยละ 20
4. ก าหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW) ร้อยละ 10
5. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (Design Document) ร้อยละ 15
6. ส่งมอบระบบงานพร้อมติดต้ัง และการฝึกอบรม ร้อยละ 25

Output :
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ฉบับ 1 1
2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา

ฉบับ 1 1

3. รายงานผลการประกวดราคา ฉบับ 1 1
4. เอกสารแผนการด าเนินงานโครงการ ฉบับ 1 1
5. เอกสารการก าหนดขอบเขตความต้องการระบบ
คอมพิวเตอร์ (SOW)

ฉบับ 1 1

6. เอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ (Design 
Document)

ฉบับ 1 1

Outcome :   ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 5 25 30 40 100
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท20,000,000.00       

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

20,000,000.00       

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 โครงการท่ี 37 บูรณาการคลังข้อมูล เพ่ือรองรับกฏหมายใหม่และเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

  (นายเกียงศักด์ิ เกียรติสุริยา), (นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 37



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถให้บริการและใช้งานได้ตามท่ี พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ก าหนด ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตท่ีเป็นมาตรฐานสากล
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการท่ีครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษี
5. ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวมในการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ท าให้มีความปลอดภัย เช่ือถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 64401 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถให้บริการและด าเนินธุรกรรมรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ 

2. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดท าร่างขอบเขต
งาน (TOR)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา ร้อยละ 20
3. ส่งมอบแผนการด าเนินโครงการ ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

5. ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ร้อยละ 20

Output : 
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ฉบับ 1 1
2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสาร
การประกวดราคา ฉบับ 1 1

3. รายงานผลการประกวดราคา ฉบับ 1 1
4. เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

5. เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW) ฉบับ 1 1

6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10 40 50 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ (ปี 61) จ านวน บาท (ปี62) จ านวน 76,000,000 บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

4. ส่งมอบผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน
คอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิต (SOW)

19,000,000.00        

19,000,000.00        

(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
             ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 38 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่

วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
 (นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)

            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

อุษามาศ ร่วมใจ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 38



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application ท่ีครอบคลุมบริการผู้เสียภาษี
2. เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กรมสรรพสามิต ข้อมูลสถิติภาษี สถิติคดี และบริการการติดตามสถานะ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการท่ีครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม

5. เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษีลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ท าให้มีความปลอดภัยเช่ือถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 64202
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถให้บริการและด าเนินธุรกรรมรองรับ DigitalGovernment และสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

2. กรมสรระสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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. ต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดท าร่างขอบเขต
งาน (TOR)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา ร้อยละ 20
3. ส่งมอบแผนการด าเนินโครงการ ร้อยละ 20

4. ก าหนดขอบเขตความต้องการระบบงาน (SOW) ร้อยละ 20

5. ส่งมอบเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ร้อยละ 20

Output
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ฉบับ 1 1
2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสาร
การประกวดราคา

ฉบับ 1 1

3. รายงานผลการประกวดราคา ฉบับ 1 1
4. เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1

5. เอกสารความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ (SOW) ฉบับ 1 1

6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ฉบับ 1 1

Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10 40 50 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ (ปี 61) จ านวน บาท (ปี62) จ านวน 40,000,000 บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

10,000,000.00    

10,000,000.00    

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตท่ีเป็นมาตรฐานสากล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  โครงการท่ี 39  พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service)

 ชณัฐญา สิกขะเจริญ
 (นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ)

การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 39



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์  1. เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ใหม่ของกรมสรรพสามิต
 2. เพ่ือจัดท าแผนปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวกุลพิมพ์ ตรีเพ็ชร์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 64215
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาด าเนินการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตมีสถาปัตยกรรมองค์กร ส าหรับใช้เป็นแบบแปลนในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 และ Digital Government
2. มีกระบวนการควบคุมการปรับเปล่ียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร ในช่วงท่ีมีการปรับเปล่ียนระบบและเทคโนโลยีต่างๆ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ต้ังคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและจัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15 100

2. ด าเนินการประชาพิจารณ์และประกวดราคา ร้อยละ 15
3. ส่งมอบแผนการด าเนินโครงการ ร้อยละ 20

4 ส่งมอบเอกสารผลการศึกษาวิเคราะห์ความพร้อมของหน่วยงาน และกรอบ
การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร

ร้อยละ 15

5. ส่งมอบเอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมสรรพสามิต ร้อยละ 20

6. ส่งมอบผลการฝึกอบรม และเอกสารเผยแพร่สถาปัตยกรรมองค์กร ร้อยละ 15

Output :
1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ฉบับ 1 1

2. เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการ
ประกวดราคา

ฉบับ 1 1

3. รายงานผลการประกวดราคา ฉบับ 1 1
4. เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1
5. รายงานผลการศึกษา ฉบับ 1 1
6. เอกสารแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใหม่ ฉบับ 1 1
7. รายงานผลการฝึกอบรม ฉบับ 1 1

8. เอกสารเผยแพร่ ฉบับ 1 1

* สมมติฐาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2560 Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 5 35 35 25 100

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

7,000,000.00             

7,000,000.00             

อุษามาศ ร่วมใจ

 (นางอุษามาศ ร่วมใจ)
  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 40 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

ผู้รับผิดชอบหลัก ชณัฐญา สิกขะเจริญ
 (นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 40



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ       (นายวิสุทธ์ิ  ธนกุลสมบัติ)
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ             วันชัย ต้ังวิจิตร
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลาง         (นายวันชัย ต้ังวิจิตร)

การด าเนินการเก่ียวกับการพิสูจน์และจัดการของกลาง ให้ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวแสงทิพย์ ปานตระกูล   ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต   โทรศัพท์ 51517
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง ส านักกฎหมาย ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

และพ้ืนท่ีสาขา สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต

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. ให้ความรู้ ค าแนะน า ต่อเจ้าหน้าท่ี Output : 
2. ประเมินผลการทดสอบ จ านวนคร้ังท่ีให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี

Outcome : 

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ60

o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน -              
-              
-              

60 60 60 60 60

10

ร้อยละ 60 60 60 60 60

1   1 1 1 2คร้ัง 1 1 1 1

  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 41 ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง

          วิสุทธ์ิ ธนกุลสมบัติ

      ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง

 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 41



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค - ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้การจัดท าส านวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการด าเนินการอ่ืน ๆ         (นายวันชัย ต้ังวิจิตร)

เก่ียวกับการด าเนินคดี ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายประพฤกษ์ ชมภู่  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51531
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนคดี  ส านักกฎหมาย ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       เจ้าหน้าท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขา สามารถจัดท าส านวนคดี 

เปรียบเทียบคดี และด าเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับการด าเนินคดี ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

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. ออกให้ความรู้ ค าแนะน าต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง Output :
2. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้ จ านวนคร้ังท่ีให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ60

ร้อยละ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน

 -
 -
 -

 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต
  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 โครงการท่ี 42 ให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินคดี

เดชา  บุญอินทร์
(นายเดชา  บุญอินทร์)
ผู้อ านวยการส่วนคดี

ผู้อนุมัติ     วันชัย ต้ังวิจิตร

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 42



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ลงช่ือ            วันชัย ต้ังวิจิตร
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและข้ันตอนของการรับอุทธรณ์ และการอุทธรณ์         (นายวันชัย ต้ังวิจิตร)

ตามกฎหมายใหม่และการด าเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต สามารถตอบข้อซักถาม
ข้อหารือแก่ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพ่ือให้การรับอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายใหม่ และการด าเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพสามิต มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวสุนิสา เพลินส าราญ ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52354
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักกฎหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและข้ันตอนของการรับอุทธรณ์ และการอุทธรณ์ตามกฎหมายใหม่ และการด าเนินคดี

ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต สามารถตอบข้อซักถาม ข้อหารือแก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.การรับอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายใหม่ และการด าเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต มีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ก าหนดแนวทางในการด าเนินโครงการ (ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและ
รูปแบบในการด าเนินการ) (ร้อยละ20)

Process: ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. จัดสัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิต
ตามกฎหมายใหม่และการด าเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
สรรพสามิต จ านวน 2 คร้ัง

2.1 การสัมมนาการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตาม
กฎหมายใหม่และการด าเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
สรรพสามิต คร้ังท่ี 1 (ร้อยละ30)

ร้อยละ 30

2.2 การสัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี
สรรพสามิตตามกฎหมายใหม่และการด าเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพสามิต คร้ังท่ี 2 (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

3. สรุปผลการด าเนินการเสนอกรม (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Output: รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
ทราบ ฉบับ 1 1

Outcome : ร้อยละความเข้าใจของ
บุคลากรผู้เข้าอบรม ร้อยละ 80 80

 เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท2,300,000.00        

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 2,300,000.00        

ผู้อนุมัติ

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิต
 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 43 สัมมนาหลักสูตรการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่ และการด าเนินคดีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต

นิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต
(นายนิติพัฒน์  ทรงเนติเชาวลิต)

ผู้อ านวยการส่วนอุทธรณ์

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 43



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาขีพ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ และข้อกฎหมาย
2. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนท่ีระเบียบก าหนด
3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอรับช่ัน และผลประโยชน์ช้ าซ้อน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางรุ่งเพชร  พรทวีวัฒน์   ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุช านาญการ โทรศัพท์  51253 ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐาน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. จัดท าโครงการให้ความรู้เก่ียวกับพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
เสนอผู้บริหารเห็นชอบ

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100

2. จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและด าเนินการตามแผน 
ตลอดจนศึกษาการจัดซ้ือจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ 
ตลอดจนหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ร้อยละ 10

3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 20
4. จัดท าหนังสือแจ้งให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 5
5. ด าเนินการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างฯ

ร้อยละ 50

6. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรม
เสนอผู้บริหารทราบ

ร้อยละ 10

Output :
จ านวนผู้เข้าอบรม  คน 200 200

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับความรู้เทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 90 90

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
                                            เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

วิวัฒน์  เขาสกุล

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 44 ให้ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์
(นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์)

ผู้อ านวยการส่วนบริหารพัสดุ

900,000
900,000

(นายวิวัฒน์  เขาสกุล)
ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล     ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ ภาค - 45
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ส านักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย  สวยงาม อ านวยความสะดวก ผู้อนุมัติ ลงช่ือ         สุรศักด์ิ จิตรานุกิจกุล

ต่อผู้เสียภาษี  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองค่าเช่าท่ีพัก ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
และสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน โทรศัพท์ 55858
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ระยะเวลาด าเนินการ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. มีสถานท างานท่ีทันสมัย 2. เพ่ิมความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือช าระภาษี

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าท่ีพักของข้าราชการ
5. บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองท่ีพัก 6. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
 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. การจัดท าแบบก่อสร้าง และรายละเอียด ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
2. การส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือการ Output :
จัดท าแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง รูปแบบก่อสร้างท่ีจัดท าแล้วเสร็จ ฉบับ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
3. การตรวจงานก่อสร้าง จ านวนโครงการท่ีส ารวจแล้วเสร็จ โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :
ร้อยละข้อผิดพลาดในการ ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก่อสร้าง

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  จ านวน บาท
o จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

Process: ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

  โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                                                                                      โครงการท่ี 45 ก่อสร้างส านักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต

ลงช่ือ        ประพนธ์ ใหญ่สูงเนิน
(นายประพนธ์  ใหญ่สูงเนิน)

(นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล)

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

เงินงบประมาณ 2,530,400.00            
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน -                         

2,530,400.00            
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การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมดัชนีความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตให้อยู่ในระดับดีมาก ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. ยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตอยู่ในระดับสากล ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55914
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปรียาภรณ์  จันทร์สอ้ิง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสของกรมสรรพสามิต

2. กรมสรรพสามิตมีดัชนีด้านความโปร่งใสอยู่ใน 50 อันดับแรกของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระดับ1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินการ
เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ืองคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของกรมสรรพสามิต ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนท่ัวไปรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์ของหน่วยงาน

Process :  ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 5

ระดับ2. ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ด าเนินการถ่ายทอดนโยบายเก่ียวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของกรมสรรพสามิตไปยังบุคลากรภายใต้การบังคับบัญชา เพ่ือให้
เกิดการรับรู้และเข้าใจ

ระดับ 2

ระดับ3. ก าหนดรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย จัด
ประชุมช้ีแจงแนวการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

ระดับ 3

ระดับ4. ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขออุทธรณ์ผลการประเมินให้
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ 4

ระดับ5. สรุปผลการด าเนินการและประเมินผลเสนอผู้บริหาร ระดับ 5

Output :
ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้นโยบาย
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ร้อยละ 80 80

Outcome :
ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่
ในระดับดีมาก

ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท-                    

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ยุคล ก าเหนิดแขก
(นายยุคล ก าเหนิดแขก)

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 46 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบหลัก อ้อมฤทัย   อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร)
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เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี  3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตทุกคนในทุกระดับ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง 
   โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นท่ีต้ัง
3. เพ่ือยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ
4. เพ่ือปฏิรูปกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีธรรมาภิบาล

ผู้จัดท าแผนงานโครงการ นางสาวชลิตา   ผ่องอักษร ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53263 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนวินัยและจริยธรรม  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรของกรมสรรพสามิตทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  ความโปร่งใสในการให้บริการ 

ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก

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 : 

1. ประชุมคณะท างานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจ า
กรมสรรพสามิตทบทวนผลการด าเนินการ วิเคราะห์ 
และปรับปรุง  เพ่ือด าเนินการแผนงาน/โครงการต่อเน่ือง

 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 5 100

2. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ี คณะท างานโครงการ
องค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต 
ประจ ากรมสรรพสามิตก าหนด

ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. ทุกส่วนราชการรายงานการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ี 
คณะท างานโครงการองค์กรคุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจ ากรมสรรพสามิตก าหนด

ร้อยละ 5 5 5

4. คณะท างานโครงการฯ รวบรวมผลการด าเนินการรายงาน เพ่ือสรุป 
วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างต่อเน่ืองต่อไป  
ภายใน 10 ต.ค.61

ร้อยละ 5

5. รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ  ตามแนวทางการด าเนินการ
โครงการ“กระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส 
ไร้ทุจริต” ก าหนด ภายใน 30 ต.ค.61

ร้อยละ 10

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 1 3

Outcome :    
ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้อัฒลักษณ์กรมสรรพสามิต
คุณธรรม

ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
เงินทุนสนับสนุนภารกิจของกรมสรรพสามิต (ตามภารกิจท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ)  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท
หมายเหตุ  - ก าหนดการายงานผลรายไตรมาส สัปดาห์แรกของเดือนถัดไป  (ไตรมาสสุดท้าย ภายใน วันท่ี ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑)
               - ก าหนดการายงานผลการด าเนินการไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ภายในวันท่ี ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๑

 -
 -
 -

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 47 กรมสรรพสามิตคุณธรรม

ชลิตา   ผ่องอักษร
(นางสาวชลิตา   ผ่องอักษร)

นิติกรช านาญการพิเศษ

สิริพร ธนนันทนสกุล

หนา้ 47



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ และศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  
ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายคติ อาภากุลอนุ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53334
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

2.เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพสูงในปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
รักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ศึกษารวบรวมข้อมูล
Process :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 100

2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ดาวเด่น

ร้อยละ 5 5 5 5

3. จัดการประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและจ านวนของผู้ได้รับการคัดเลือก

ร้อยละ 15 15

    3.1 แจ้งให้หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
พิจารณาคัดเลือก
    3.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและ
ประกาศรายช่ือฯ

4. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ ร้อยละ 20

Output :
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ฉบับ 1 1
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

 -
200,000               
200,000               

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                                                 โครงการท่ี 48 บริหารดาวเด่น (STAR Management)                                                               .

คติ อาภากุลอนุ
( นายคติ อาภากุลอนุ )

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

สิริพร ธนนันทนสกุล

หนา้ 48



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  -
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

                                                               (นางสิริพร ธนนันทนสกุล)          

ผู้จัดท าแผนงานโครงการ นายจตุพร คฤหบดี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนบริหารงานฝึกอบรม ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ 20

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร ร้อยละ 30 30

Output : จ านวนผู้เข้าอบรม คน 300 450 450 300 1,500       
Outcome :

ร้อยละ 100       100         

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

รวมท้ังส้ิน บาท

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะเพ่ิมข้ึน

จ านวน  -
จ านวน  -
จ านวน  -

53351-2

บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานรองรับภารกิจ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าท่ีตลอดจนทัศนคติท่ีดี สามารถรองรับการ สิริพร ธนนันทนสกุล
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานท้ังในและ
นอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
โครงการท่ี 49 พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบหลัก จตุพร คฤหบดี
(นายจตุพร คฤหบดี)

หนา้ 49



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี  3.3.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
ผู้จัดท าแผนงานโครงการ นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53331
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. วิเคราะห์หาความจ าเป็น เขียนโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ

Process :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 10 10 100

2. ขออนุมัติฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ร้อยละ 10 10 10

3. การด าเนินโครงการ ร้อยละ 5 5 5 5 5 5

4. รายงานผลการประเมินโครงการ ร้อยละ 5 5
Output : 

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 80

ร้อยละ 80 80

Outcome : 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 80 80

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

 -
 -
 -

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 50 พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต

ปัญจนี ทิพโกมุท
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สิริพร ธนนันทนสกุล

หนา้ 50



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี

กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 พัฒนานวัตกรรมทางภาษีเพ่ือการบริหารและการบริการ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค  - ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนา ปรับปรุง น าเสนอรูปแบบการให้บริการ
ผู้จัดท าแผนงานโครงการ นายคติ  อาภากุลอนุ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  53332
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นวัตกรรมใหม่ด้านบริการ ระยะเวลาด าเนินการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. ประชุมคณะท างานด าเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรม
เพ่ือการเปล่ียนแปลงกรมสรรพสามิตเพ่ือก าหนดกรอบการ
ประกวดและเง่ือนไขการประกวด (ร้อยละ 10)

Process :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

2. จัดท าประกาศคณะท างานฯ ก าหนดการส่งผลงานการ
ประกวด และสถานท่ีน าเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงาน
เข้าประกวดอย่างท่ัวถึง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4. เร่ิมส่งผลงานเข้าประกวด/ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
ผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดทุก
ประเภทและประกาศผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก
(ร้อยละ 30)

ร้อยละ 15 15

6. จัดให้มีการน าเสนอผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก 
(ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

Output : 
จ านวนผลงาน เร่ือง 20 20

Outcome : 
จ านวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานท่ีได้รับรางวัล ราย 10 10

ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่ ร้อยละ 100 100
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท
รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

-                                      
4,500,000                             
4,500,000                             

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
  โครงการท่ี 51 Excise Innovation Awards คร้ังท่ี 8

คติ อาภากุลอนุ
( นายคติ อาภากุลอนุ)

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

สิริพร ธนนันทนสกุล

กรมฯอนุมัติตามหนังสือส านักแผนภาษี ท่ี กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 51



เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 52
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 บริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/ภาคท่ี 3 การสร้างความสัมพันธ์และความเช่ือม่ันกับหน่วยรับตรวจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
วัตถุประสงค์ 1. มุ่งสู่การพัฒนาบริการโดยเพ่ิมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในกระบวนการตรวจสอบ        (นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)

เพ่ือให้ความเช่ือม่ันกับหน่วยงาน
2. เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพการให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตรวสอบภายในเชิงรุกมากข้ึน
3. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นางสาวปริษา ยังมีสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก กลุ่มตรวจสอบภายใน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา เพ่ิมการน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกรมสรรพสามิต
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. การฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงหน่วยรับตรวจมากย่ิงข้ึน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ (ร้อยละ 60) Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน ร้อยละ 20 20 20 100

2. เป็นวิทยากรให้กับบุคคลในหน่วยงาน (ร้อยละ 30) ร้อยละ 20 10
3. สรุปผลการให้ค าปรึกษาแนะน าและเสริมสร้างความรู้ 
(ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :  
จ านวนส่ือท่ีผลิต ชุด 2 2 2 6
จ านวนคร้ังท่ีบรรยาย คร้ัง 1 1 2
Outcome : 
ร้อยละความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 80 80 80
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน o เงินงบประมาณ จ านวน บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท

    ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์     51112
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการท่ี 52 การเสริมสร้างความรู้การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ปริษา ยังมีสุข
  (นางสาวปริษา  ยังมีสุข)

      นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ

           พัชรี  เพ็ชรสันทัด

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1328 ลว.14 พ.ย. 60 หนา้ 52


