
 
โครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบราชการท่ีผานมาไดใหความสําคัญกับระบบราชการท่ีมุงเนนใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ  ตลอดจนสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 
อยางแทจริง  ดังนั้น หนวยงานภาครัฐตองใหความสําคัญกับการสรางความรวมมือจากทุกภาคสวนใหเขา
มามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการบริหารราชการอยางเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น เพ่ือนําพาประเทศไทย
พัฒนาไปสูประเทศไทย 4.0   
                  ในสวนของกรมสรรพสามติซึง่เปนกรมจัดเก็บภาษีที่มีหนาที่ในการกํากับ ดูแล การจัดเก็บ
ภาษีจากสินคาและบริการบางประเภท ซึ่งแบตเตอรี่เปนหนึ่งในสินคาท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี 
ปจจุบันพบวามีประเด็นปญหามากมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่  เชน 
ประเด็นการแจงราคาขายปลีกแนะนําและโครงสรางราคา  การทบทวนราคาขายปลีกแนะนํา                     
โดยไมมีความชัดเจนเรื่องราคาฐานนิยมของสินคาแบตเตอรี่แตละชนิดในระบบฐานขอมูลของกรมฯ   
ปญหาการปฏิบัติตามประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวของกับสินคาแบตเตอรี่  เปนตน        

          ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาตาง  ๆไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง   กรมสรรพสามิตจึงเห็นควรจัดทําโครงการเปดโอกาส              
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจําปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563  ในประเด็นการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่  เพ่ือเปดโอกาสใหผูประกอบ
อุตสาหกรรม (ผูผลิต) และผูนําเขาสินคาแบตเตอรี่ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงไดมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  รวมท้ังใหขอมูลตางๆ เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค                       
จากการดําเนินงานใหกรมสรรพสามิตทราบ  เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงแกไขหรือหาแนวทาง              
ในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป   นอกจากนี้ ยังเปนโอกาสในการเสริมสรางความรู                
ความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี ่              
จากวิทยากรของกรมสรรพสามิต  สําหรับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกรมสรรพสามิตพิจารณาเลือก                     
ผู ป ระกอบอุตสาหกรรมและ ผู นํ า เข าแบต เตอรี่ ใน พ้ืนที่ สํ านั ก งานสรรพสามิ ตภาค ท่ี  10                        
(สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1 – 5)  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสระบุรี  ฉะเชิงเทรา  
สมุทรปราการ 1 และสมุทรปราการ 2  เปนผูแทนภาคประชาชนเขารวมเปนคณะทํางานภาคประชาชน                               
ของกรมสรรพสามติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป 

   
๒. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแสดงความความคิดเห็นและขอเสนอแนะ                     
ในประเด็นท่ีเกี่ยวของไดอยางเต็มท่ี  ซึ่งจะสงผลใหกรมสรรพสามิตทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรค               
ในการดําเนินการที่เกิดกับผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางแทจริง 
 2. เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกรมสรรพสามิตกับผูมีสวนไดสวนเสีย  
อันจะนําไปสูการใหความรูและคําแนะนําที่ถูกตองแกผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. เพ่ือกรมสรรพสามิตสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็นไปใชใน       

การปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน                  
 4. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ใหแก  
ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูนําเขาแบตเตอรี่ไดอยางถูกตอง และเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 
 5. เพ่ือใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและกรมสรรพสามิต                        
ซึ่งนําไปสูการใหความรวมมอืในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในโอกาสตอไป 
 
๓. ข้ันตอนในการดําเนนิการ 
 กิจกรรม  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 ระยะท่ี ๑   

๑. วิเคราะหภารกิจหลัก/ยุทธศาสตรและกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
    ของโครงการฯ 
๒. แตงตั้งคณะทํางานรวมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต 
3. ประสานงานกับคณะทํางานรวมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิตในการ             
    จัดทําโครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ 
4. จัดการประชุมคณะทํางานรวมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต  
    เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ   
    ที่เกี่ยวของ 

ระยะที่ ๒ 
  ๑. รวบรวมขอมูล ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการจัดประชุม 
  ๒. จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียในประเด็นตางๆ   

    ที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ 
    เสนอกรมสรรพสามิต เพ่ือแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ 

  
ระยะที่ ๓   
             1. การติดตามผลการดําเนินการ 
  2. ประเมินผลความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม  
  3. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหาร 
  4. เผยแพรผลการดําเนินการผานชองทางตางๆ ที่เหมาะสม 
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4. ตารางการปฏิบัติงาน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2562 สิน้สุด กันยายน 2563 

รายการ 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. วเิคราะหภารกิจหลัก
หรือยุทธศาสตรท่ีสําคัญ
และเหมาะสมในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมฯ  และคดัเลือก
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
พรอมทั้งกาํหนดประเดน็ 
ที่จะนํามาสรางการมีสวน
รวมฯ 

            

2. แตงตั้งคณะทํางานรวม
ภาคประชาชนของกรม
สรรพสามติ  

            

3. จัดทําแผนงาน/
โครงการ การมีสวนรวมฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563   

            

4. ดาํเนนิการตาม
แผนงาน/โครงการ  โดยมี
การติดตามความคืบหนา
ของการดาํเนนิการ และ
รายงานความคบืหนา 
เสนอผูบริหาร  

            

5. เผยแพรสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
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5. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  (ตุลาคม 2562 – กนัยายน ๒๕63) 

 
6. กลุมเปาหมาย 
  ผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคประชาชนในพ้ืนที่สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10    
(สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 1 – 5)  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสระบุรี  ฉะเชิงเทรา  
สมุทรปราการ 1 และสมุทรปราการ 2  ซึ่งหมายถึง ผูประกอบอุตสาหกรรมและผูนําเขาแบตเตอรี่ 
 
7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  คณะทํางานรวมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต 
 
8. งบประมาณ  
  ใชเงินฝากคาใชจายเก็บภาษีทองถิน่ (5%) จํานวน 450,000 บาท 
 
9. การประเมินผล 

๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการสรางการมีสวนรวมฯ 
  ๒. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ  
 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. กรมสรรพสามิตทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการท่ีเกิดกับ                     

ผูมีสวนไดสวนเสีย  และสามารถนําความคิดเห็นท่ีไดไปใชปรับปรุงและแกไขปญหา
ใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเปนรูปธรรม 

 2. เกิดการแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวางกรมสรรพสามิตกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางมี
ประสิทธิภาพ  และกรมสรรพสามิตสามารถใหความรูและคําแนะนําท่ีถูกตองแก               
ผูมีสวนไดสวนเสียได  เพ่ือใหการปฏิบัติตามขอกฎหมายเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 3. ผูประกอบอตุสาหกรรมและผูนําเขาแบตเตอรี่  รวมทั้งขาราชการและเจาหนาท่ี                     
ของกรมสรรพสามติเกดิความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต              
แบตเตอรี่  ตลอดจนขัน้ตอนการดําเนนิการที่ถกูตอง นําไปสูการจัดเกบ็ภาษีท่ีมปีระสิทธิภาพ
เพ่ิมมากย่ิงขึ้น    

 4. สรางความสัมพันธอนัดรีะหวางผูมสีวนไดสวนเสียและกรมสรรพสามติซึง่นาํไปสูการให              
ความรวมมือในการจัดเกบ็ภาษีของกรมสรรพสามติในโอกาสตอไป 
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