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1. รายนามผูช้ี้แจง 
กรมสรรพสามติ 

------------------------------------------- 
  
 

ล าดบั      ชือ่ – สกลุ ต าแหน่ง 
   

1. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ            อธิบดีกรมสรรพสามิต 
2. นายธรรมศักดิ์  ลออเอ่ียม  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต 
3. นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต 
4. นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภญิโญ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี 
5. นายปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
6. 
7. 
8. 

นางสดศรี พงศ์อุทัย 
นายวรวรรธน์ ภิญโญ 
นายปิยกร  อภิบาลศรี 

รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.excise.go.th/index.php?id=1009
http://www.excise.go.th/index.php?id=1009
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2. วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และภารกิจตามกฎหมายจดัตัง้ 
หนว่ยงานและโครงสรา้งของหนว่ยงาน 

 
 วิสยัทศัน ์

ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
 

พนัธกจิ 
1. บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเสถียรภาพทางการคลัง 
2. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 
4. เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ภารกจิตามกฎหมายจดัตัง้หน่วยงาน 
     กรมสรรพสามิตมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดเก็บภาษี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

  (1)  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับภาษีท่ีกรมจัดเก็บ 
  (2)  ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีท่ีกรมจัดเก็บ 
  (3)  เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมต่อกระทรวง 
  (4)  ด าเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม 
  (5)  บริหารกิจการขององค์การสุราและโรงงานไพ่ 

(6)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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โครงสร้างของกรมสรรพสามติ 
 

 กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 7 ส านัก 1 ส านักงาน  1 ศูนย์        
4 กลุ่ม 10 ส านักงานสรรพสามิตภาค  87 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่  และมีรัฐวิสาหกิจในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ 
โรงงานไพ่ และองค์การสุรา ภายใต้การบริหารของอธิบดี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต          
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต รองอธิบดี 4 คน 
ผู้อ านวยการส านัก (อ านวยการสูง) จ านวน 8 คน ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาค (อ านวยการสูง) จ านวน 
10 คน ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 24 คน  สรรพสามิตพ้ืนที่(อ านวยการสูง) จ านวน 86 คน สรรพสามิตพ้ืนที่(อ านวยการ
ต้น) จ านวน 1 คน และผู้อ านวยการกอง (อ านวยการต้น) จ านวน 1 คน   
 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นายกฤษฎา  จนีะวจิารณะ 
อธบิดีกรมสรรพสามติ 

นายธรรมศักดิ ์ลออเอีย่ม 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
ควบคุมทางสรรพสามิต 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

นางสาวสจุติรา เลาหวฒันภญิโญ 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ 

บริหารการจัดเก็บภาษี 

ส านกัมาตรฐานและพฒันา 
การจดัเกบ็ภาษ ี1 

ส านกังานสรรพสามติ 
ภาคที ่2  และ 3 

ส านกัตรวจสอบ ปอ้งกันและ
ปราบปราม 

ส านกังานสรรพสามติ 
ภาคที ่ 8 และ 9 

นางสาววไิล  ตนัตนินัทธ์นา 
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ 

ภาษสีรรพสามิต 
 
 

ส านกัแผนภาษ ี
ส านกักฎหมาย 

ส านกังานสรรพสามติ 
ภาคที ่1 และ 6 

นายปญัญา  ฉายะจินดาวงศ ์
รองอธิบดี 

 

นางสดศร ีพงศ์อทุยั 
รองอธิบดี 

 

นายวรวรรธน ์ภญิโญ 
รองอธิบดี 

 

นายปยิกร  อภบิาลศรี 
รองอธิบดี 

 
ส านักบริหารทรัพยากร

บุคคล 
ส านักมาตรฐานและพัฒนา 

การจัดเก็บภาษี 2 
 

ส านักบริหารการคลังและ 
รายได้ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบ 
ทางเทคนิค 

 

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและ 
ของกลาง 

ส านักงานสรรพสามิต 
ภาคท่ี 5 

 

ส านักงานสรรพสามิต 
ภาคท่ี 4 

ส านักงานสรรพสามิต 
ภาคที่ 7 

ส านักงานสรรพสามิต 
ภาคท่ี 10 
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ปี 2562

งบประมาณท่ีได้รับ **การเบิกจ่าย
 งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ. จ านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 2,491.0002             1,440.9244       2,584.5646      93.5644         3.76         
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,494.2269             1,022.8907       1,529.4693      35.2424         2.36         
2. งบประมาณตาม Function
   1) แผนงาน.......................
   2) แผนงาน.......................
   3) แผนงาน.......................
3. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 996.7733               418.0337         1,055.0953      58.3220         5.85         
   1) แผนงานยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 996.7733               418.0337         1,055.0953      58.3220         5.85         
   2) แผนงาน.......................
   3) แผนงาน.......................
4. งบประมาณบูรณาการ
   4.1 งบประมาณตาม Agenda
        1) แผนงาน.......................
        2) แผนงาน.......................
        3) แผนงาน.......................
   4.2 งบประมาณตาม Area
        1) แผนงาน.......................
        2) แผนงาน.......................
        3) แผนงาน.......................
5. แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ

หมายเหตุ * งบประมาณปี 2561 รวมงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วย

               ** ผลเบิกจ่าย ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561

          3. งบประมาณภาพรวม
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2561 - 2562

*ปี 2561 เพ่ิม / ลด
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4. สรปุผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัในปีงบประมาณ 2561 
        และสรปุปญัหา อปุสรรคการด าเนนิงานและแนวทางแกไ้ข 

 

ผลการจดัเก็บรายไดภ้าษสีรรพสามติตัง้แต ่ปีงบประมาณ 2553 – 2560  
หนว่ย:ลา้นบาท 

ประเภทรายได ้ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1.น้ ามันฯ 
2.ยาสูบ 
3.สุรา 
4.เบียร์ 
5.รถยนต์ 
6.เครื่องดื่ม 
7.เครื่องไฟฟ้า 
8.รถจักรยานยนต์ 
9.แบตเตอรี่ 
10.อื่นๆ  

152,825.11 
53,367.78 
42,377.12 
58,832.32 
77,138.00 
14,244.90 
1,615.52 
1,978.98 
1,949.38 
1,427.82 

117,914.03 
57,195.79 
48,625.16 
61,498.29 
92,843.89 
14,525.99 
1,183.04 
2,283.58 
2,196.57 
1,512.41 

61,061.24 
59,915.38 
53,499.71 
64,892.84 

117,144.65 
16,208.09 

977.37 
2,317.53 
2,126.36 
1,509.89 

63,532.08 
67,892.54 
52,640.29 
69,118.85 

153,874.01 
17,838.34 
1,003.26 
2,933.41 
2,294.22 
1,771.05 

63,402.64 
61,000.56 
64,654.25 
76,558.86 
93,472.97 
16,621.88 

518.63 
2,585.19 
2,073.89 
1,841.34 

127,786.05 
62,733.91 
62,487.93 
80,114.38 
80,704.32 
17,598.54 

470.89 
2,915.07 
2,189.77 
2,091.58 

177,696.71 
65,438.27 
61,952.65 
86,143.13 

100,764.10 
17,899.03 

80.50 
2,949.38 
2,391.89 
2,370.26 

216,884.89  
68,603.09 
62,658.27 
86,143.13 

102,150.15  
16,858.35 

25.62  
3,436.21 
2,436.79  
2,111.75 

รวม 405,756.93 399,778.56 379,653.06 432,898.04 382,730.22 439,092.34 517,685.91 562,361.43 
อัตราเพิ่ม 39.33 -1.47 -5.03 14.02 -11.59 14.73 17.90 8.63 

 
ผลการจดัเก็บรายไดภ้าษสีรรพสามติ ปงีบประมาณ 2561 (ตลุาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) 

หนว่ย:ลา้นบาท 
ประเภทรายได ้

 
(1) 

เกบ็จรงิปนีี ้
2561 
(2) 

เกบ็จรงิปทีีแ่ลว้
2560 
(3) 

(2) เทยีบกบั (3)  ประมาณการ 
ปนีี ้
(6) 

(2) เทยีบกบั (6) 
จ านวน 

(4) 
รอ้ยละ 

(5) 
จ านวน  

(7) 
รอ้ยละ 

 (8) 
1.น้ ามันฯ 137,773  144,383  -6,610  -4.58  145,693  -7,920  -5.44  
2.รถยนต ์        76,685          63,374  13,311  21.00  70,782  5,903  8.34  
3.เบียร ์        48,033          60,603  -12,570  -20.74  55,883  -7,850  -14.05  
4.สุรา        39,557          41,546  -1,988  -4.79  42,177  -2,619  -6.21  
5.ยาสูบ        46,928          45,724  1,204  2.63  42,621  4,306  10.10  
6.เครื่องดื่ม        14,721          12,004  2,717  22.63  14,399  323  2.24  
7.เครื่องไฟฟ้า  -                14  -14  -100.00   -   -   -  
8.รถจักรยานยนต ์         2,575           2,145  430  20.06  2,252  323  14.35  
9.แบตเตอรี ่         1,869           1,663  206  12.38  1,675  194  11.57  
10.อื่นๆ         3,553           1,525  2,028  132.95  1,481  2,071  139.89  

รวม      371,694        372,981  -1,287  -0.35  376,963  -5,269  -1.40  
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ผลการปราบปราม  ปีงบประมาณ 2561 (ตลุาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) 
 

 
ประเภทรายได ้

 
(1) 

ผลการด าเนนิงาน2561 
(2) 

ประมาณการ 
2561 

 
(3) 

(2) เทยีบกบั (3) 

สรุา ยาสบู อืน่ๆ รวม จ านวน  
(4) 

รอ้ยละ 
 (5) 

คดี (ราย) 10,134 9,040 3,355 22,529 13,042 9,487 72.74 

ค่าปรับ 
- เงินส่งคลัง 
(ล้านบาท) 

62.42 136.30 45.72 244.44 139.69 104.75 74.99 

  
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 

1. การบริโภคภาคครัวเรือนในสินค้าบาป เช่น เบียร์ สุรา เติบโตในระดับที่ต่ า  เป็นผลจากมาตรการของรัฐบาล
ในการรณรงค์เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีอย่างมีนัยส าคัญท าให้การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเบียร์และสุราไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ราคาน้ ามันดิบอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งสูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้  

แนวทางแกไ้ข 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือดึงสินค้าที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิต 
2. สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดปัญหาสังคมจาก

เครื่องดื่มมึนเมา ประสบความส าเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการบริโภคของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ  ซึ่งมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงประมาณร้อยละ 16 และข้อมูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศท่ีปริมาณการจ าหน่ายลดลงประมาณร้อยละ 10 

3.  ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต ต้นทุนค่าขนส่ง 
ตลอดจนค่าครองชีพของประชาชนให้เหมาะสมอีกด้วย 
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หน่วย : บาท
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร 1,500,849,841.94         1,500,850,342.79         100.00         

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,366,175,200.00          1,366,175,700.85          100.00          
หมวดพนักงานราชการ 134,674,641.94            134,674,641.94            100.00          

งบด าเนินงาน 24,379,500.00             22,528,056.97             92.41           
ค่าตอบแทน 18,144,400.00              16,577,924.09             91.37           
ค่าใช้สอย 6,235,100.00                5,950,132.88                95.43           

รวมท้ังส้ิน 1,525,229,341.94         1,523,378,399.76         99.88           
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบด าเนินงาน 246,326,400.00           245,659,274.91           99.73           

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 181,362,100.00            181,760,803.93            100.22          
ค่าตอบแทน 11,166,200.00              22,291,178.34              199.63          
ค่าใช้สอย 124,694,700.00            112,477,263.10            90.20           
ค่าวัสดุ 45,501,200.00              46,992,362.49              103.28          
หมวดค่าสาธารณูปโภค 64,964,300.00              63,898,470.98              98.36           

งบลงทุน 676,012,500.00           357,713,686.84           52.92           
ค่าครุภัณฑ์ 259,497,700.00            113,369,045.40            43.69           
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 416,514,800.00            244,344,641.44            58.66           

งบเงินอุดหนุน 10,000,000.00             9,980,674.72              99.81           
หมวดเงินอุดหนุน 10,000,000.00              9,980,674.72                99.81           

งบรายจ่ายอ่ืน 326,804,800.00           263,981,497.30           80.78           
หมวดรายจ่ายอ่ืน 326,804,800.00            263,981,497.30            80.78           

รวมท้ังส้ิน 1,259,143,700.00         877,335,133.77           69.68           
รวมท้ังส้ิน 2 แผนงาน 2,784,373,041.94         2,400,713,533.53         86.22           

ณ วันท่ี 30  กันยายน  2560
จากระบบ GFMIS

งบบุคลากรได้รับจัดสรรเพ่ิมจากงบกลางการเล่ือนข้ันเล่ือนระดับจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 80,679,042.79 บาท

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ
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หน่วย : บาท
ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร 1,470,103,400.00      1,007,188,026.09      68.51           

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,334,505,800.00       913,567,191.93         68.46           
หมวดพนักงานราชการ 135,597,600.00         93,620,834.16          69.04           

งบด าเนินงาน 24,123,500.00          15,702,649.95          65.09           
ค่าตอบแทน 18,699,600.00           11,634,429.45          62.22           
ค่าใช้สอย 5,423,900.00             4,068,220.50            75.01           

รวมท้ังส้ิน 1,494,226,900.00      1,022,890,676.04      68.46           

แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบด าเนินงาน 245,907,600.00        154,142,019.49        62.68           

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 181,877,300.00         108,470,472.87         59.64           
ค่าตอบแทน 11,166,200.00           7,430,174.00            66.54           
ค่าใช้สอย 125,209,900.00         72,174,616.85          57.64           
ค่าวัสดุ 45,501,200.00           28,865,682.02          63.44           
หมวดค่าสาธารณูปโภค 64,030,300.00           45,671,546.62          71.33           

งบลงทุน 284,060,900.00        105,076,098.00        36.99           
ค่าครุภัณฑ์ 68,630,000.00           10,477,650.00          15.27           
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 215,430,900.00         94,598,448.00          43.91           

งบเงินอุดหนุน 10,000,000.00          9,951,716.25           99.52           
หมวดเงินอุดหนุน 10,000,000.00           9,951,716.25            99.52           

งบรายจ่ายอ่ืน 456,804,800.00        148,863,913.94        32.59           
หมวดรายจ่ายอ่ืน 456,804,800.00         148,863,913.94         32.59           

รวมท้ังส้ิน 996,773,300.00        418,033,747.68        41.94           

รวมท้ังส้ิน 2 แผนงาน 2,491,000,200.00      1,440,924,423.72      57.85           

ณ วันท่ี 31  พฤษภาคม  2561
จากระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ 2558 2559 2560

งบบุคลากร 302.0486      308.5477      314.7460      
  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า -               -               -               
  หมวดพนักงานราชการ -               -               -               
  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 302.0486      308.5477      314.7460      
งบด าเนินงาน 620.0752      610.8772      701.6710      
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 619.7756      610.8772      701.6710      
   ค่าตอบแทน 11.2361        19.8655        21.5800        
   ค่าใช้สอย 538.6769      491.0886      582.6650      
   ค่าวัสดุ 69.8626        99.9231        97.4260        
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 0.2996          -               
งบลงทุน 567.4895      841.0705      900.0094      
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 567.4895      841.0705      900.0094      
งบเงินอุดหนุน -              -              -              
  หมวดเงินอุดหนุน -               -               -               
งบรายจ่ายอ่ืน 36.9036       29.1253       30.1314       
  หมวดรายจ่ายอ่ืน 36.9036        29.1253        30.1314        

รวมกรมฯ 1,526.5169   1,789.6207   1,946.5578   
หน่วยงานอ่ืน 208.0414      285.6690      285.0736      

รวมหน่วยงานอ่ืน 208.0414      285.6690      285.0736      
รวมท้ังส้ิน 1,734.5583   2,075.2897   2,231.6314   

6. รายงานสถานะการเงิน ท้ังเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2558 - 2560
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7. แผนการด าเนนิงานปีงบประมาณ 2562 ทีส่ าคญั  
 

กรมสรรพสามิต  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ( Modernization) ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านนโยบาย 
 ส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นโยบาย/มาตรการภาษีสรรพสามิตเพ่ือ

ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีตามการปล่อย CO2 ในสินค้ารถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และภาษีเครื่องดื่มตามค่าความหวาน  
 2. ด้านกระบวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
  ๒.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค๊ดเครื่องหมายหรือข้อมูลการ
ผลิตบนภาชนะ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการหลีกเลี่ยงการ
ช าระภาษี 
  ๒.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของกรมสรรพสามิต เพ่ือยกระดับการ
ตรวจสอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอีกด้วย 
 3. ด้านบุคลากร 

กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญในประเด็นการพัฒนาบุคลากรภายในกรมสรรพสามิตอย่างต่อเนื่อง       
โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
สิ่งที่กรมสรรพสามิตได้ให้ความส าคัญในการเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร นั้นคือแผนการปฏิรูประบบการ
บริหารงานราชการ หรือ Government 4.0 ซ่ึงกรมสรรพสามิตมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร (Smart People) ดังนี้  

๓.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนอง
นโยบายในระดับชาติได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนค านึงถึงการน าเทคโนโลยี การสร้างสรรค ์การเรียนรู้ กระบวนความคิดเชิง
นวัตกรรม ให้สามารถตอบสนองการก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 

๓.2 การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาขีดความสามารถที่หลากหลาย (Multi Skill) เช่น พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนากระบวนความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  

๓.3 การสร้างทัศนคติที่ดี ในการให้บริการ (Service Mind) บ่มเพาะหลักธรรมาภิบาล (Better 
Government) สร้างความรู้ความเข้าใจในงานที่ท าอย่างลึกซึ้ง และสร้างทัศนคติการท างานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางการบริการ (Citizen – Centric and Service - Oriented) 
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรมสรรพสามิตจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเป็นเครื่องมือเพ่ือการบริการของกรม
สรรพสามิตให้มีความทันสมัย และอ านวยความสะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส ทั้งนี้บริการรูปแบบใหม่ในยุค
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing) จะพัฒนาผ่านเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology เช่น 
Excise Mobile Smart Service ที่จะเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ การบริการ e-Form เพ่ือ
ตอบสนองการเป็น e-Service ที่ให้บริการประชาชนแบบสมบูรณ์ จัดท าระบบปฏิบัติการร่วมด้านภาษี (Tax Joint 
Operation) ภายใต้ความร่วมมือของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต จัดท าระบบข้อมูล Big Data 
เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและป้องกันการรั่วไหลของค่าภาษีอากร โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการเตรียม
ความพร้อมของกรมสรรพสามิตในการก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศ 
Thailand 4.0 และสนับสนุนเศรษฐกิจสังคมแบบดิจิทัล  
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ประมาณการปงีบประมาณ 2561 เปรยีบเทยีบ 
กบัผลการจดัเกบ็รายได้ภาษสีรรพสามติปีงบประมาณ 2560  

หนว่ย : ลา้นบาท 
ผลการจัดเก็บรายได้ ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 จ านวน ร้อยละ
1. น  ามัน 216,884.89 234,000.00 17,115.11 7.89
2. รถยนต์ 102,150.15 108,400.00 6,249.85 6.12
3. เบียร์ 87,196.32 96,000.00 8,803.68 10.10
4. ยาสูบ 68,603.09 68,100.00 -503.09 -0.73
5. สุรา 62,658.27 64,500.00 1,841.73 2.94
6. เคร่ืองด่ืม 16,858.35 21,000.00 4,141.65 24.57
7. อ่ืนๆ 8,010.37 8,000.00 -10.37 -0.13

รวม 562,361.43 600,000.00 37,638.57 6.69

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บ
ประเภทรายได้
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8. สรุปการก าหนดเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง หน่วยงาน และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพปี 2561 – 2562 พร้อมทั้งแนวทางการพิจารณาทบทวนเป้าหมายการให้บริการ
และตัวชี้วดัให้มคีวามชัดเจนครบถ้วน และสามารถเชื่องโยงกับเป้าหมายระดับชาติ ในกรณทีีม่ี
ผลงานต่ ากว่าเป้าหมายหรือก าหนดเป้าหมายเท่ากันทุกปี 
 

การก าหนดเป้าหมายการให้บริการของกรมสรรพสามิต  : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ทั้งนี้ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการคลัง : การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมท้ังส้ิน 2,584.5646           1,023.7111             558.8423                490.1180                 511.8932                
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,529.4693           382.3668                382.3668                382.3668                 382.3689                
   1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,529.4693            382.3668                 382.3668                 382.3668                  382.3689                 
   1.2 แผนงาน............ -                      -                         -                         -                          -                         
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่าย กระทรวง/หน่วยงาน (Function)

1,055.0953           641.3443                176.4755                107.7512                 129.5243                
   2.1 แผนงานพ้ืนฐาน -                      -                         -                         -                          -                         
   2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 1,055.0953            641.3443                 176.4755                 107.7512                  129.5243                 
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) -                     -                        -                        -                         -                        
   3.1 แผนงานบูรณาการ -                      -                         -                         -                          -                         
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพ้ืนท่ี (Area) -                     -                        -                        -                         -                        
   4.1 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ี -                      -                         -                         -                          -                         
5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ -                     -                        -                        -                         -                        
6. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง -                     -                        -                        -                         -                        
   6.1 งบกลาง -                      -                         -                         -                          -                         
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9.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 จ าแนกเป็น 6 กลุ่ม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ

แบบ ก. 1  



กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวช้ีวัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมท้ังส้ิน ล้านบาท 622,600.0000    2,584.5646   -           1,023.7111    -        558.8423   -         490.1180    -          511.8932   

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ล้านบาท -                  1,529.4693    -           382.3668      -         382.3668   -         382.3668    -          382.3689    

     1. รายการบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ ล้านบาท -                   1,529.4693    -            382.3668 -         382.3668 -          382.3668 -           382.3689

แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ล้านบาท 622,600.0000    1,055.0953    -           641.3443      -         176.4755   -         107.7512    -          129.5243    

     ผลผลิตท่ี 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท 622,600.0000    1,055.0953    -           641.3443      -         176.4755   -         107.7512    -          129.5243    

     ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท      622,600.0000                 -                -                    -             -                -              -                 -               -                 -   

     ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ร้อยละ 100.00                 -                -                    -             -                -              -                 -               -                 -   

     1. กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ล้านบาท -                   497.3948       -            201.1669 -         144.9699 -          81.2456 -           70.0124

     2. กิจกรรมการป้องกันและปราบปราม ล้านบาท -                   509.2204       -            436.2750 -         27.6032 -          22.6032 -           22.7390

     3. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร ล้านบาท -                   48.4801         -            3.9024           -         3.9024 -          3.9024 -           36.7729
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9.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

  หมายเหตุ : 1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย 
                 2. ให้จัดท าเป็นแผนเต็มปี

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แบบ ก. 1  



กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
งปม.ท้ังส้ิน งบประมาณ ระบุ

ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ท่ีต้ังไว้ หมายเลข ค าช้ีแจง
ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด เผ่ือขาดและเงิน ต้ังแต่เร่ิม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปีต่อ ๆ ไป สถานภาพ พร้อมเหตุผล

นอกงบประมาณ) จนถึงปี 61 ตามหมายเหตุ
รวมท้ังส้ิน 446.7945 140.8809    305.9136   -        -        -        -        
1. ผูกพันสัญญา 84.1320 67.3272      16.8048     -        -        -        -        
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบรายจ่ายอ่ืน 84.1320 67.3272      16.8048     -        -         -         -         
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกับปิโตรเล่ียม
  - ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม 2558-2562 84.1320 67.3272       16.8048     -         -         -         -         6 สัญญาต่อเน่ือง 5 ปี
การกระท าผิดเก่ียวกับปิโตรเล่ียม**
2. ผูกพัน ม.23 362.6625 73.5537 289.1088 -         -         -         -         
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
งบลงทุน 212.6625 43.5537 169.1088 -         -         -         -         
หมวดครุภัณฑ์ 141.9203 29.0000 112.9203   -        -         -         -         
1.โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2561-2562 49.7180 10.0000       39.7180     -         -         -         -         6 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise
Smart Service) 1 ระบบ
2.โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพ 2561-2562 92.2023 19.0000       73.2023     -         -         -         -         4
สามิตเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ 1 ระบบ
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 70.7422 14.5537      56.1885     -         -         -         -         
1. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 2561-2562 8.6895                1.7376        6.9519       -         -         -         -         4  
นครราชสีมา สาขาพิมาย 1 โครงการ
2. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 2561-2562 9.3527                1.8703        7.4824       -         -         -         -         6 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
จันทบุรี สาขาโป่งน้ าร้อน 1 โครงการ
3. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 2561-2562 17.8545              3.5701        14.2844     -         -         -         -         6 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
อ านาจเจริญ 1 โครงการ
4. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 2561-2562 15.9500              3.5720        12.3780     -         -         -         -         6 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ปราจีนบุรี 1 โครงการ 15

5. โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี 2561-2562 18.8955              3.8037        15.0918     -         -         -         -         6 ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
มุกดาหาร 1 โครงการ
งบรายจ่ายอ่ืน 150.0000 30.0000 120.0000   -        -         -         -          

9.3  รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ ก. 2    



งปม.ท้ังส้ิน งบประมาณ ระบุ
ประเภทรายการผูกพัน ปีงบประมาณ (ไม่รวมเผ่ือเหลือ ท่ีต้ังไว้ หมายเลข ค าช้ีแจง

ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ เร่ิมต้น-ส้ินสุด เผ่ือขาดและเงิน ต้ังแต่เร่ิม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปีต่อ ๆ ไป สถานภาพ พร้อมเหตุผล
นอกงบประมาณ) จนถึงปี 61 ตามหมายเหตุ

หมวดครุภัณฑ์ 150.0000 30.0000 120.0000   -        -         -         -         
1.เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปราม 2561-2562 150.0000 30.0000       120.0000    -         -         -         -         4
การกระท าผิดเก่ียวกับปิโตรเล่ียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ฟุต  1 ล า
3. ผูกพันรายการใหม่ -                    -           -        -         -         -         

 
** ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับปิโตรเล่ียม เป็นงบประมาณในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
  หมายเหตุ    1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน
                  2. ให้แสดงท้ังรายการเดิมและรายการท่ีต้ังใหม่ในปี 2561 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังน้ี
                      (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 23 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2561
                  3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี
                      (1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ท้ังส้ิน (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/-ก าหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง (5) จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว
                      (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ 16

แบบ ก. 2    
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ 1,529,469,300 บาท
1. งบบุคลากร 1,500,629,200         บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 1,355,372,100         บาท
1.1.1 เงินเดือน 1,290,380,100         บาท

(1) อัตราเดิม 3471 อัตรา 1,245,761,200          บาท
(2) เงินประจ าต าแหน่ง 151 อัตรา 16,118,400              บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ. 8 อัตรา 73,400                    บาท
(4) เงิน พ.ส.ร. 48 อัตรา 545,000                  บาท
(5) เงิน ส.ป.พ. 70 อัตรา 1,680,000                บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 297 อัตรา 22,228,000              บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 81 อัตรา 914,100                  บาท
(8) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร 56 อัตรา 3,060,000                บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 64,992,000             บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจ า) 204 อัตรา 64,898,800              บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจ า) 2 อัตรา 16,300                    บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจ า) 3 อัตรา 72,000                    บาท
(4) เงิน พ.ป.ผ. 1 อัตรา 4,900                      บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 145,257,100           บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 145,257,100           บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 735 อัตรา 143,846,200            บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ 75 อัตรา 1,410,900                บาท

2. งบด าเนินงาน 28,840,100             บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,840,100             บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 28,840,100             บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 449 อัตรา 18,217,200              บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง   8 อัตรา 2,745,600                บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (ส.ป.พ.) 100 อัตรา 1,248,000                บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 741 อัตรา 6,629,300                บาท

9.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
กรมสรรพสามิต
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 1,055,095,300 บาท
1. งบด าเนินงาน 254,982,800           บาท
   1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 190,952,500           บาท

  1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 190,952,500           บาท
        (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,166,200              บาท
        (2) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 17,839,700              บาท
        (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,000,000                บาท
        (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000,000                บาท
        (5) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 2,000,000                บาท
        (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 31,004,600              บาท
        (7) ค่าจ้างเหมาบริการ 63,962,700              บาท
        (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,015,200                บาท
        (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,962,900                บาท
        (10) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 500,000                  บาท
        (11) วัสดุส านักงาน 10,582,100              บาท
        (12) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 27,685,000              บาท
        (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 700,000                  บาท
        (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000,000                บาท
        (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,534,100                บาท
        (16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000                บาท
   1.2 ค่าสาธารณูปโภค 64,030,300             บาท

  1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 64,030,300             บาท
        (1) ค่าโทรศัพท์ 7,700,000                บาท
        (2) ค่าน้ าประปา 2,000,000                บาท  
        (3) ค่าไปรษณีย์ 1,504,300                บาท
        (4) ค่าไฟฟ้า 43,000,000              บาท
        (5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 9,826,000                บาท
2. งบลงทุน 243,307,700           บาท
   2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 243,307,700           บาท
      2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 187,119,200           บาท
        2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 112,920,300            บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
กรมสรรพสามิต ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) 
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 39,718,000              บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 49,718,000           บาท   
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 10,000,000           บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 39,718,000           บาท   

(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต 
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ  73,202,300              บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 92,202,300           บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 19,000,000           บาท   
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 73,202,300           บาท

        2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 15,698,900              บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 321,000                  บาท

               รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)
(1.1) เคร่ืองหาปริมาณน้ า ส าหรับสินค้าประเภทน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามันท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม 2 เคร่ือง 321,000                  บาท

(2) เคร่ืองหาความหนาแน่นแบบอัตโนมัติ ชนิดใส่ตัวอย่างอัตโนมัติ 1 เคร่ือง 3,000,000                บาท  
(3) เคร่ืองหาความหนืด ส าหรับสินค้าประเภทน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม 2 เคร่ือง 2,728,500                บาท
(4) เคร่ืองหาจุดไหลเทแบบอัตโนมัติ ส าหรับสินค้าประเภทน้ ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม 1 เคร่ือง 2,033,000                บาท
(5) เคร่ืองหาก ามะถันปริมาณต่ าแบบอัตโนมัติ ส าหรับสินค้าประเภทน้ ามัน
และผลิตภัณฑ์น้ ามันท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม 1 เคร่ือง 2,466,400                บาท

(6) เคร่ืองหาองค์ประกอบของสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ส าหรับ
สินค้าประเภทน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม 
1 เคร่ือง 2,000,000                บาท
(7) เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาล (HPLC) 1 เคร่ือง 3,150,000                บาท
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        2.1.1.3 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 58,500,000              บาท

(1) โครงการติดต้ังระบบฟอกอากาศและระบบระบายอากาศพร้อมปรับอุณหภูมิท่ีมีประสิทธิภาพสูงภายใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ 18,500,000              บาท
(2) โครงการติดต้ังเคร่ืองพิมพ์โค๊ดลับและระบบตรวจสอบการเสียภาษี
สุราแช่แบบใหม่ 1 โครงการ 40,000,000              บาท

      2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 56,188,500             บาท
        2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ 56,188,500              บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบท่ีมีราคาต่อหน่วย
ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 14,434,300              บาท

             รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีนครราชสีมา 
สาขาพิมาย พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ 6,951,900                บาท  

งบประมาณท้ังส้ิน 8,689,500            บาท  
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 1,737,600            บาท  
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 6,951,900            บาท  

(1.2) โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีจันทบุรี 
สาขาโป่งน้ าร้อน พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ ต าบลโป่งน้ าร้อน 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ  7,482,400                บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 9,352,700            บาท  
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 1,870,300            บาท  
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 7,482,400            บาท  

(2) โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีปราจีนบุรี 
พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 1 โครงการ  12,378,000              บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 15,950,000           บาท  
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 3,572,000            บาท  
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 12,378,000           บาท  

(3) โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีอ านาจเจริญ 
พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ ต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 1 โครงการ  14,284,400              บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 17,854,500           บาท  
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 3,570,100            บาท  
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 14,284,400           บาท  

(4) โครงการก่อสร้างอาคาร ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีมุกดาหาร 
พร้อมส่ิงก่อสร้างประกอบ ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 1 โครงการ  15,091,800              บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 18,895,500           บาท  
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 3,803,700            บาท  
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 15,091,800           บาท  

3. งบเงินอุดหนุน  10,000,000             บาท
   3.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 10,000,000             บาท
      1) เงินอุดหนุนส าหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไพ่ แสตมป์
      สรรพสามิตและ พ .ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 10,000,000              บาท

4. งบรายจ่ายอ่ืน 546,804,800           บาท
1) ค่าครุภัณฑ์ 240,000,000            บาท

(1) เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดเก่ียวกับปิโตรเลียม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ต าบลบางด้วน 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ล า 120,000,000            บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 150,000,000         บาท  
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 30,000,000           บาท  
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 120,000,000         บาท  

(2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกับปิโตรเลียม  120,000,000            บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
ปิโตรเลียม 200,000,000            บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต 90,000,000              บาท
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4) ค่าเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกับปิโตรเลียม 16,804,800              บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 84,132,000           บาท  
ปี 2558 - 2559 ต้ังงบประมาณ 33,717,600           บาท  
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ 16,804,800           บาท  
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 16,804,800           บาท  
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 16,804,800           บาท  



กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปีงบประมาณ ประมาณการเงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ

ประเภท/แหล่งท่ีมา ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย ประมาณการ แผนใช้จ่าย

รวมเงินนอกงบประมาณท้ังส้ิน
   - รายได้ 2,188.6620  2,188.6620  2,407.5280  2,407.5280  2,648.2810  2,648.2810  2,913.1091  2,913.1091  2,953.7640  2,953.7640  

* ให้ระบุแหล่งท่ีมาของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท 
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9.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 - 2565

2561 2562 2563 2564 2565

แบบ ก. 4  



10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเป็น *ประเภท
ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ท่ี ท่ี

1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ล้านบาท 16.4656 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ล้านบาท 16.4656 งบประมาณเหลือจ่าย
2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ล้านบาท 10.5000 2 หมวดค่าสาธารณูปโภค ล้านบาท 10.5000 งบประมาณไม่เพียงพอ

 

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพ่ือไปเพ่ิมรายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินงานจากท่ีก าหนดไว้เดิม
                        2.รายการท่ีมีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท           

                           และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)  แบบ ก. 5
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11. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต
หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ต้ังงบประมาณไว้ โอนเปล่ียนแปลงเป็น *ประเภท
ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน รายการ เหตุผล

ท่ี ท่ี

1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ล้านบาท 0.4168 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ล้านบาท 0.4168 งบประมาณเหลือจ่าย

ประเภทรายการ  *1.ยุบรายการเดิมเพ่ือไปเพ่ิมรายการใหม่                                                            3. เปล่ียนแปลงสถานท่ีด าเนินงานจากท่ีก าหนดไว้เดิม

                        2.รายการท่ีมีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท  แบบ ก. 6
                           และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
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กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
รวมท้ังส้ิน 2,491.0002               2,491.0002    303.9916        1,440.9244   57.85          365.9470      323.9470               
งบบุคลากร 1,470.1034                1,470.1034     -                 1,007.1880    68.51          -              -                        
งบด าเนินงาน 270.0311                   270.0311       33.7043           169.8447      62.90          13.2354        13.2354                  
งบลงทุน 284.0609                   284.0609       154.8272         105.0761      36.99          301.3212      301.3212                
งบเงินอุดหนุน 10.0000                    10.0000         -                 9.9517          99.52          -              -                        
งบรายจ่ายอ่ืน 456.8048                   456.8048       115.4601 148.8639      32.59          51.3904        9.3904                   
หมายเหตุ
 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติให้โอนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว 
 (4) ผลการเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561
 (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 (6) เงินท่ีขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560
 (7) เงินกันท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560
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เบิกจ่ายแล้ว 
ณ 31 พ.ค. 61

ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ

ขอกันเงินฯ ก่อหน้ีผูกพัน

12. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2560
วงเงิน

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน

แบบ ก 7



กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมท้ังส้ิน 4,500,000.00     4,424,505.16        5,015,200.00     3,759,624.00    5,015,200.00     ✓

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 4,500,000.00      4,424,505.16          5,015,200.00      -                  5,015,200.00      
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 4,500,000.00      4,424,505.16          5,015,200.00      -                  5,015,200.00      
งบด าเนินงาน 4,500,000.00      4,424,505.16          5,015,200.00      -                  5,015,200.00      
1. โครงการ/หลักสูต การด าเนนิการวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 รุ่น 2 1,238,200        ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในหลักกฎหมาย
    - ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1       1     18   600      10,800              และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 4       4     12   600      28,800              2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด าเนินการทางวินัย
     - ค่าเบ้ียเล้ียง ระหว่างเดินทาง 50      50   1     240      12,000              และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
     - ค่าเบ้ียเล้ียง ระหว่างอบรม 50      50   5     160      40,000              ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
    - ค่าท่ีพัก 50      50   5     750      187,500            3. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียนความ
    - ค่าพาหนะ 50      50   1     2,400   120,000            คิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ในการ
    - ค่าอาหาร 55      55   5     700      192,500            ปฏิบัติงาน และได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน
    - ค่าอาหารว่าง 55      55   10   50       27,500              กลุ่มเป้าหมาย
  - ข้าราชการทุกระดับ

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติงาน 
เป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 

2. โครงการ/หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 3 รุ่น 3 1,878,900        ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความ
    - ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1       1     6     600      3,600               สามารถของเจ้าหน้าท่ีให้สามารถวิเคราะห์
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 3       3     24   600      43,200              ข้อมูลตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง
    - ค่าเบ้ียเล้ียงระหว่างเดินทาง 50      50   1     240      12,000              เปล่ียนประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการสร้าง
    - ค่าเบ้ียเล้ียงระหว่างอบรม 50      50   5     160      40,000              เครือข่ายในการประสานงานต่อไป
    - ค่าท่ีพัก 50      50   5     750      187,500            กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าพาหนะ 50      50   1     2,400   120,000             - ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
    - ค่าอาหาร 55      55   5     700      192,500            ของส่วนกลาง และภาค/พ้ืนท่ี
    - ค่าอาหารว่าง 55      55   10   50       27,500              ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
  - บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 25

15. ค่าใช้จ่ายการสัมมนาและฝึกอบรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมเงิน เสนอปรับลด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561
รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/
รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) สถานท่ี
ด าเนินการ

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 31 พ.ค. 61)
ประเภท

 ก

งบประมาณ
คงเหลือ

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอ

ก
รวม

วัน 
หรือ
ชม.

อัตราท่ีต้ัง

แบบ ก.10



ราชการ เอกชน
รวมเงิน เสนอปรับลด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ช่ือโครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561
รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/
รุ่น

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน) สถานท่ี
ด าเนินการ

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 31 พ.ค. 61)
ประเภท

 ก

งบประมาณ
คงเหลือ

ประเภท
 ข

บุคคล
ภายนอ

ก
รวม

วัน 
หรือ
ชม.

อัตราท่ีต้ัง

3. โครงการ/หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีควบคุมโรงงานสุรา เบียร์ และเอทานอล จ านวน 1 รุ่น 1 638,300           ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในหลักกฎหมาย
    - ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1       1     3     600      1,800               และระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการควบคุมโรงงาน
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 3       3     27   600      48,600              2. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียนความ
     - ค่าเบ้ียเล้ียง ระหว่างเดินทาง 50      50   1     240      12,000              คิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ในการ
     - ค่าเบ้ียเล้ียง ระหว่างอบรม 50      50   5     160      40,000              ปฏิบัติงาน และได้แก้ไขปัญหาอุปสรรค
    - ค่าท่ีพัก 50      50   5     750      187,500            ร่วมกัน
    - ค่าพาหนะ 50      50   1     2,568   128,400            กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าอาหาร 55      55   5     700      192,500             - ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการควบคุม
    - ค่าอาหารว่าง 55      55   10   50       27,500              โรงงานสุรา
 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ผู้ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. โครงการ/หลักสูตร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษี จ านวน 2 รุ่น 2 1,259,800        ✓ วัตถุประสงค์
    ในประเทศ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในหลักกฎหมาย
    - ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 1       1     3     600      1,800               และระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบ 
    - ค่าวิทยากรฝึกปฏิบัติ 3       3     27   600      48,600              ภาษีสรรพสามิต
     - ค่าเบ้ียเล้ียง ระหว่างเดินทาง 50      50   1     240      12,000              2. ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปล่ียนความ
     - ค่าเบ้ียเล้ียง ระหว่างอบรม 50      50   5     160      40,000              คิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ในการ
    - ค่าท่ีพัก 50      50   5     750      187,500            ปฏิบัติงาน และได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน
    - ค่าพาหนะ 50      50   1     2,400   120,000            กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าอาหาร 55      55   5     700      192,500             - ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 
    - ค่าอาหารว่าง 55      55   10   50       27,500              ภาษีสรรพสามิต
 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ

ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ และทักษะในการ
จัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน และปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1. ค่ายานพาหนะ ให้ระบุรายการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าเช่ารถบัส ค่าเช่ารถตู้ ค่าแท็กซ่ี เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี 26

แบบ ก.10



กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

 หน่วย : บาท 

รวมท้ังส้ิน 2,962,900.00    2,593,175.44       2,962,900.00     -          2,962,900.00    -       2,962,900.00   

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,962,900.00     2,593,175.44        2,962,900.00      -           2,962,900.00      -        2,962,900.00    
กิจกรรมการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,962,900.00     2,593,175.44  2,962,900.00      -           2,962,900.00      -        2,962,900.00    1. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจ
งบด าเนินงาน 2,962,900.00     2,593,175.44  2,962,900.00      -           2,962,900.00      -        2,962,900.00        ในนโยบาย บทบาทและภาระหน้าท่ี
โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 2,962,900.00     2,593,175.44  2,962,900.00      -           2,962,900.00      -        2,962,900.00        ของกรมสรรพสามิต
   1. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 2,962,900.00     2,593,175.44  2,962,900.00      -           คร้ัง 1 1,500,000  1,500,000.00     -        1,500,000.00    2. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจ

      -             และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
   2. การประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกการเสียภาษีผ่านออนไลน์ คร้ัง 14 100,000    1,400,000.00     -        1,400,000.00        และกฎหมายต่าง ๆ ของ

     -             กรมสรรพสามิต 
   3. ค่าผลิตแผ่นพับ A4 พับคร่ึงเป็น AS แผ่น 71,477  0.88         62,900.00          -        62,900.00        3. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและ

           ประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงความ
        ส าคัญและให้ความร่วมมือในการ
        ช าระภาษีเพ่ิมข้ีน

    4. เพ่ือให้ประชาชนและผู้เสียภาษี
           เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษี
           ด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่า

           กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ือ
    เพ่ือประชาชน

หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มน้ี
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                                            16. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 รายละเอียดงบประมาณปี 2562

ค าช้ีแจง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)ช่วงเวลา อัตราท่ีต้ังจัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
เบิกจ่าย

(ณ 31 พ.ค.
 61)

จ านวน
(นาที/

คอลัมน์/
...)

ต่อคร้ัง

คร้ัง

แบบ ก. 11
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18. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ 
๑. ภาพรวมการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๑.12 งบประมาณด้านบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (โทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต วงจรสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม) ซึ่งมีอยู่ทุกหน่วยงาน 
ควรบูรณาการให้ใช้งานร่วมกันหรือมีนโยบายให้เลือกใช้บริการ
โทรคมนาคมของรัฐวิสาหกิจก่อนเป็นล าดับแรก เนื่องจากถือหุ้นโดย
กระทรวงการคลังร้อยเปอร์เซ็นต์ หากติดขัดหรือสุดวิสัยจึงให้ใช้
บริการของภาคเอกชน 

   กรมสรรพสามิต มีนโยบายให้เลือกใช้บริการโทรคมนาคมของ
รัฐวิสาหกิจก่อน หากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถให้บริการ จึงด าเนิน 
การจ้างบริษัทเอกชนท่ีมีความช านาญโดยตรงต่อไป 
 

๑.14 รายการครุภัณฑ์ ควรพิจารณาความพร้อมของแผนความ
ต้ องการ ก าหนดกรอบอั ตราให้ ชั ด เจน รายละเอี ยดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ผลการสอบราคา และเหตุผลความจ าเป็นในการ
จัดหา นอกจากนี้ ควรพิจารณาความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่ ลักษณะในการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สนับสนุนการส่งเสริมนวัตกรรมไทยตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง
ให้หน่วยงานก าหนดกรอบอัตราครุภัณฑ์ที่หน่วยงานควรมี และ
แสดงสถานะในปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

   รายการครุภัณฑ์ กรมสรรพสามิต ได้ด าเนินการพิจารณาความพร้อม
ของแผนความต้ อ งก า ร  ร ายละ เ อี ย ดคุ ณลั กษณะ เฉพาะ 
ผลการสอบราคา และเหตุผลความจ าเป็นในการจัดหา รวมถึงลักษณะ
ใ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ  
ซึ่ งกรมสรรพสามิตได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการครุภัณฑ์ จ านวน 20 รายการ เป็น
เงิน 218,630,000 บาท   
1. ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาแล้ว จ านวน 17 รายการ     
    เป็นเงิน 114,070,906.26 บาท  
2. รอการลงนามในสัญญา จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน  
    100,895,000 บาท  
3. เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 8,562,650 บาท 
4. รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จะด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
    ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

๑.15 รายการสิ่งก่อสร้าง ควรพิจารณาความพร้อม แบบรูป
รายการในประเด็นต่าง ๆ กับการขออนุญาตใช้ ที่ราชพัสดุป่า
สงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ การจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และควรพิจารณาความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ วงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปี ควรสอดคล้องกับ
ความสามารถ ในการเบิกจ่ายของแต่ละปี ความสามารถของ
หน่วยงาน ในการน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบ รวมทั้ง
สนับสนุนการส่งเสริมนวัตกรรมไทยตามนโยบายของรัฐบาล 

   รายการสิ่งก่อสร้าง กรมสรรพสามิตได้พิจารณาความพร้อมแบบรปู
รายการ และการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ ตามหนังสือกรมธนารักษ์  ที่ 
กค 0316/ว 41  ลงวันที่  18 เมษายน 2561 เรื่ อง การใ ช้ที่ 
ราชพัสดุ และส าหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณให้ด าเนินการ
ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากส านักงบประมาณก่อน
การลงนามในสัญญา                    
   ซึ่งกรมสรรพสามิตได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ . ศ .  2561  ร ายกา รที่ ดิ นและสิ่ ง ก่ อส ร้ า ง              
จ านวน 10 โครงการ เป็นเงิน 215,430,900 บาท  
1. งบประมาณผูกพันปี 2559 - 2561  
    จ านวน 1 โครงการ การเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญางวดงาน  
2. งบประมาณผูกพันปี 2560 - 2561  
    จ านวน 4 โครงการ การเบิกจ่ายเป็นไปตามสัญญางวดงาน 
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ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามญัฯ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการ 
3. งบประมาณผูกพันปี 2561 - 2562  
    จ านวน 5 โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว 3 โครงการ          
    และก าลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ 

1.16 ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  ต้องเป็น
ภารกิจหลักของหน่วยงานหรือเป็นไปตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด หน่วยงานควรพิจารณาตามความจ าเป็นเหมาะสม
เปรียบเทียบกับประโยชน์ ที่จะได้รับในการเดินทางแต่ละครั้ง รวมทั้ง
ความให้มีการจัดท ารายงานผลการศึกษาดูงานในแต่ละครั้ง    และให้
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้ทราบด้วย 

   กรมสรรพสามติ ไมไ่ดร้ับจัดสรรงประมาณ 

1.17 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ควรเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ที่ได้รับกับค่าใช้จ่าย ความเหมาะสมของจ านวนและ
คุณสมบัติผู้รับการอบรม ความประหยัด เช่น การใช้สถานที่ของทาง
ราชการ ระยะเวลาการอบรม ควรรวมหลักสูตรที่มีลักษณะคล้ายกัน
ไว้ด้วยกัน การให้ผู้รับการอบรมที่เป็นเอกชนสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
เ ป็ น ต้ น  ส า ห รั บ ก า ร อบ ร ม ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
ควรมีการวางแผนระยะยาวหรือน าบุคลากรที่มีพื้นฐานภาษาน้ัน ๆ 
มาอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง 

   กรมสรรพสามิต มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรที่ตรงกับคุณสมบัติผู้
เข้าอบรมในหลักสูตรใด ๆ บางครั้งผู้เข้ารับการอบรมมีต าแหน่งไม่
ตรงกับช่ือโครงการอบรม แต่เป็นบุคคลที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติของโครงการอบรมนั้น ๆ 
     การอบรมเน้นใช้สถานที่ของทางกรมสรรพสามิตก่อนเป็นอันดับ
แรก หากไม่มีความพร้อมหรือไม่สะดวก จึงใช้สถานท่ีของภาคเอกชน 
     การอบรมภาษาอังกฤษ ของกรมสรรพสามิตมีการแบ่งหลักสูตร
เป็นระดับต่าง ๆ กัน ตามคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

1.18 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ ควรก าหนดวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เลือกประเภท  ของสื่อให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และหลีกเลี่ยงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท่ีมีผู้เข้าถึง
จ านวนจ ากัด เช่น หนังสือพิมพ์ ควรใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและประหยัด 
ส าหรับการจัดนิทรรศการ สิ่งพิมพ์แผ่นผับ และอื่น ๆ ควรพิจารณา
ให้หน่วยงานด าเนินการเองก่อน ไม่ควรจ้างที่ปรึกษาหรือจัดจ้างโดย
ไม่มีความจ าเป็น 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามิต ได้พัฒนาช่อง
ทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ประเภทเฟซบุค 
(Facebook) ผ่านเว็บไซต์ข่าว/สื่อ/ข่าวสาร/สิ่ งพิมพ์/รายการ
โทรทัศน์/ภาพยนตร์/บุคคลสาธารณะ ที่ ได้รับความนิยมจาก
กลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายและประหยัดตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ส าหรับการจัดนิทรรศการ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ นั้นยัง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อให้
ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ 
ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตลอดจนถึงบทบาท 
ภาระหน้าที่ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายต่างๆ พร้อมทั้งแนะน าให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งส าหรับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเชิง
บวกกับสาธารณชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและยอมรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้
อย่าง  มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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1.19 การจ้ างที่ปรึกษา ควรจ้ างบุคลากรของหน่วยงานที่    
มีประสบการณ์และเช่ียวชาญอยู่แล้ว หากมีความจ าเป็นควรเลือกที่
ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน   ท่ีปรึกษาของภาครัฐ
เป็นอันดับแรก ส าหรับค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งควรน ารายการ
ผลการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้กับภารกิจหน่วยงาน เพื่อให้
ได้รับประโยชน์จากการจ้างที่ปรึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ได้วางไว ้
 

   กรมสรรพสามติ ไมไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ 

๑.๒ การก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรก าหนดใหเ้ป็น
รูปธรรม ชัดเจนเพียงพอทีจ่ะระบไุด้ว่าหน่วยงานต้องด าเนินการ
อะไรเพื่อให้บรรลุผลสมัฤทธิอ์ะไรที่ส าคัญต้องปฏิบัติได้จริงและมี
ก าหนดเวลาที่แน่นอน โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะหนึ่ง
หน่วยงานต้องการเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบว่าต้องท าอะไรเพือ่ให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จ 

   กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 
ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ให้แก่รัฐบาลในการ
พัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ตาม
กฎหมายอีกด้วย 

• ความเป็นรูปธรรมและชัดเจนของวิสัยทัศน์ 
   ภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในเครื่องมือของรัฐบาลในการเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคของประชาชนในสินค้าบางประเภท  
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน นอกจากนี้ภาษี
สรรพสามิตยังเป็นรายได้ของรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ 
   ด้วยเหตุผลข้างต้นกรมสรรพสามิตจึงก าหนดวิสัยทัศน์ “ผู้น า 
ในการจัด เก็บภาษี  เพื่ อสังคม สิ่ งแวดล้อม และพลัง งาน ”  
เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นผู้น าทั้งใน
ประเทศและในระดับสากลทางด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดย ผู้น า ในที่นี้คือการเป็นผู้น าเชิง
ความคิดและนวัตกรรมทางภาษี เพื่อปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ประเทศเติบโต อย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบาย
รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 

• การด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์และ
กรอบระยะเวลา 

   การที่กรมสรรพสามิตจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้
ได้นั้น สิ่ งที่ส าคัญที่กรมสรรพสามิตผลักดันอย่างต่อเนื่อง  คือ 
การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ทั้ งนี้ที่ผ่ านมา 
กรมสรรพสามิตได้ผลักดันนวัตกรรมทางภาษีและนวัตกรรมที่มิใช่
มาตรการทางภาษี  เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่ งใส และ 
ความเป็นธรรมในด้านการจัดเก็บภาษีและแนวทางปฏิบัติของ 
กรมสรรพสามิต ดังนี้  
นวตักรรมทางภาษ ี
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- การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากการ

เก็บตามความจุกระบอกสูบมาเป็นการปล่อย CO2 เพื่อเป็นการลด
มลพิษทางอากาศและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่ีดีภายในประเทศ  

- การปรับฐานราคา CIF จากสินค้าน า เข้า  และราคา  
ณ โรงงานอุตสาหกรรมส าหรับสินค้าที่ผลิต ในประเทศ มาเป็น 
ราคาขายปลีกแนะน า เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียภาษี
สรรพสามิต 

- การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่มจากการ
เก็บจากมูลค่าสินค้าเพียงอย่างเดียว  และได้เพิ่มการเก็บภาษี
สรรพสามิตตามความหวาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น 

- การพัฒนามาตรการทางภาษีเพื่อรองรับและส่ง เสริม
ร ถยนต์ พลั ง ง าน ไฟฟ้ า  (EV)  เ พื่ อ ตอบสนอง  NEW S-Curve  
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ 
นวตักรรมทีม่ใิชม่าตรการทางภาษี 

- การก าหนดพื้นที่ควบคุมการจ าหน่ายสุรา  (Zoning)  
โดยมิให้มีการขายสุราใกล้กับสถานศึกษา  

- การเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตจาก 
Pre Audit มา เป็ น  Post Audit เ พื่ อ อ า น วยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ 

- การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข เพื่อผลักดันฉลาก GDA (Guideline Daily Among) 
ส าหรับสินค้าเครื่องดื่ม 
   นอกจากนี้การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรของ 
กรมสรรพสามิต ยังเป็นการส่งเสริมนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  
Thailand 4.0 model และ Government 4.0 อีกด้วย 
   ทั้ งนี้การเป็นผู้น า เชิงความคิดและนวัตกรรมทางภาษี ของ 
กรมสรรพสามิต ยังมุ่งหวังสู่การเป็นผู้น าในระดับสากล โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งท่ีผ่านมานั้น กรมสรรพสามิตได้มีการ
สร้างเครือข่ายการบูรณาการในระดับสากลมากยิ่งขึ้นและอย่าง
ต่อเนื่อง 
   ด้วยเหตุผลข้างต้น การก าหนดวิสัยทัศน์ “ผู้น าในการจัดเก็บภาษี 
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน” จึงมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับบนของประเทศ และนโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาลอีกด้วย อีกทั้งการที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้นั้น 
จะต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ระดับบน กรมสรรพสามิตจึงตั้งกรอบเวลาของวิสัยทัศน์นี้
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นัน่คือ พ.ศ. 
2560 – 2564 
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๑.๓ การก าหนดเป้าหมายของกระทรวงและหน่วยงาน ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยจัดล าดับ
ความส าคญัของภารกิจท่ีจะด าเนนิการตามความสามารถในการ
ตอบสนองเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม 
ส าหรับเป้าหมายของหน่วยงานจะต้องสามารถส่งผลให้เป้าหมาย
ของกระทรวงประสบผลสัมฤทธ์ิตอ่ไป 

   การก าหนดเป้าหมายของกรมสรรพสามิตได้ค านึงถึงความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ตลอดจนเป้าหมายของกระทรวงการคลัง เพื่อให้
การด าเนินงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิตเป็นไปตามทิศทางที่
ประเทศก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
   ทั้งนี้ ความสอดคล้องของเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
การคลั งกับ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ ขอ งกรมสรรพสามิ ต  
มีดังนี้ 
ผลสัมฤทธิ์กระทรวงการคลัง: จ านวนรายได้ภาษีอากรเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงการคลัง: การรักษาความยั่งยืน
ทางการคลัง 
ผลสัมฤทธิ์กรมสรรพสามิต: เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถน าส่งเป็นรายได้รัฐบาล 
เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง 
เป้าหมายการให้บริการกรมสรรพสามิต: การจัดเก็บภาษีสรรพสามติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง 
 
 
 

๑.๔ ตัวช้ีวัด ควรก าหนดให้ครบถ้วนท้ังตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและ
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ สามารถวัดผลไดจ้ริง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความท้าทาย และแสดงถึงการบรรลุเป้าหมาย 
ผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

   กรมสรรพสามิตได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ ท่ีมีความเหมาะสมกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง รั ฐ บ า ล  โ ด ย ตั ว ช้ี วั ด 
เชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของกรมสรรพสามิต มีดังนี ้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ล้านบาท)  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ) 
   ทั้งนี้ตัว ช้ีวัดของกรมสรรพสามิตสามารถแสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวงการคลังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน 
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3.3 กระทรวงการคลัง 
      (1) ควรมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่ วยงานของ
กระทรวงการคลัง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารต่าง ๆ โดยมีการรวมศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้านการคลังไปยังประชาชน เช่น 
สถานการณ์คลัง ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจใน
อนาคต รวมถึงมาตรการทางภาษีต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
และน าข้อมูลต่าง ๆ ไปถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อให้ทราบว่ารัฐบาลมี
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการอะไรบ้าง 

   กรมสรรพสามิต พร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง  
 ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ 
   ที่ผ่ านมากรมสรรพสามิต กรมสรรพากร  และกรมศุลกากร  
(3 กรมจัดเก็บภาษี) ได้มีการบูรณาการฐานข้อมูลร่ วมกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และลดการหลีกเลี่ยงภาษี แต่ด้วย
ข้อจ ากัดทางกฎหมายบางประการ จึงยังมีอุปสรรคในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลร่วมกันอยู่ 
   แต่อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิต พร้อมให้ความร่ วมมื อกับ
กระทรวงการคลังในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


