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ชื่อหน่วยงำน: ส่วนนวัตกรรมภำษีและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรจัดประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับภำษีสรรพสำมิต 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือการจัดประชุมประจ าปี ด้านภาษีสรรพสามิตระดับอาเซียน 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภาษีสรรพสามิต 
3. ศึกษา และทบทวนรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านภาษีสรรพสามิต 
4. จัดประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ืออภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านภาษีสรรพสามิต 
 
ขอบเขตของงำน 
 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการวางแผนการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าแนวทาง
ไปปฏิบัติในการจัดประชุมหารือระดับประเทศ 

 
ค ำจ ำกัดควำม 
ล ำดับ ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

1. Asian community การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งหมด 10 ประเทศ 
2. Asian economic 

community 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. Cooperative competition การแข่งขันเชิงร่วมมือ 
4. Director General meeting การประชุมของผู้บริหารหน่วยงาน 
5. Automobile taxation การจัดเก็บภาษสีินค้ายานยนต์ 
6. Tobacco taxation การจัดเก็บภาษสีินค้ายาสูบ 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบงานประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรของกรมฯ 3 ระดับ และหน่วยงาน
ภายใน 2 กลุ่ม 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 
กลุ่มบุคลำกรของกรมสรรพสำมิต 

1. ผู้บริหำร
ระดับสูง 
(อธิบดี  
ที่ปรึกษา 
รองอธิบดี) 
 

เป็นประธานในการประชุม 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบงานประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรของกรมฯ 3 ระดับ และหน่วยงาน
ภายใน 2 กลุ่ม 
ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ หน้ำทีร่ับผิดชอบ 

2. ผู้บริหำรที่
รับผิดชอบ
ในสำยงำน
ที่เกี่ยวกับ
หัวข้อกำร
ประชุม 

เป็นผู้รับมอบนโยบายจากคณะผู้บริหารระดับสูง และเป็นฝ่ายเลขานุการในการ
ประชุม เพื่อให้ด าเนินการประชุมอยู่ในวาระการประชุม อีกทั้งแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ 
ในการประชุม และสรุปประเด็นของผู้เข้าร่วมประชุมและมติที่ประชุม 

3. ผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเอกสารประกอบการประชุม สิ่งอ านวยความสะดวกในที่ประชุม 
จัดท าหนังสือเชิปประชุม ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท ารายงานการ
ประชุม และมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานและความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัปชา
ทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่ก าหนด 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
4. หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอ
บหลัก 
ในการจัด
ประชุม
ระหว่าง
ประเทศ 

ผู้แทนหน่วยงาน 

5. หน่วยงำน
สนับสนุน 

หน่วยงานอื่น ๆ ทุกหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 

1 วัน รับมอบนโยบำย แนวทำงกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ 
รับทราบถึงหัวข้อในการประชุมที่
เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาในการจัด
ประชุมและหน่วยงานที่ต้องเข้า
ร่วมประชุม 

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบในสาย
งานที่เก่ียวกับ
หัวข้อการประชุม 

2.  
 
 

14 วัน จัดหำสถำนที่ท่ีใช้ในกำรประชุม 
เพื่อจัดท ำบันทึกเสนอผู้บริหำร 
- คัดเลือกโรงแรมที่ได้มาตรฐาน 
สากล (ระดับ 4 ดาวขึ้นไป) 
- ส ารวจสถานที่โดยพิจารณาจาก
สิ่งอ านวยความสะดวก ขนาดห้อง
ประชุม ความสะดวกสบายและ
จ านวนของที่พัก  
- จัดท าบันทึกรายชื่อและ
รายละเอียดสถานที่ประชุมที่
สามารถรองรับการประชุมได้ 

ผู้ปฏิบัติ 

3.   No 
     พิจารณาเลือกสถานที่ 
 
                    Yes 

3-5 วัน - เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเลือก
สถานที่จากบันทึก  

ผู้บริหารระดับสูง 

4.  
 
 

3 วัน ประสำนงำนในกำรจองสถำนที่ 
- ด าเนินการประสานงานเพ่ือขอใบ
เสนอราคาในการจองสถานที่ 
- ท าบันทึกเสนอผู้บริหารทราบเพื่อ
ขออนุมัติ 

ผู้ปฏิบัติ 

5.  5 วัน จัดท ำร่ำงก ำหนดหัวข้อ เนื้อหำ
กำรประชุมเพื่อเสนอผู้บริหำร 
- จัดท าหัวข้อการประชุม ประเด็น
เนื้อหาในการประชุม รูปแบบ
เอกสารประกอบการระชุม  
- ก าหนดการในการประชุม 
 
 

ผู้ปฏิบัติ 

รับมอบนโยบายแนวทางการ
ประชุมระหวา่งประเทศ 

 

จัดท ารายชือ่สถานที่จัดการประชุม
เสนอผู้บริหาร 

ประสานงานในการจองสถานที ่

จัดท าร่างก าหนดหัวข้อ เนื้อหาการ
ประชุมเพื่อเสนอผู้บริหาร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 

6.  No 
       พิจารณาเห็นชอบ 
 
                    Yes 

3 วัน - พิจารณารายละเอียดในการ
ประชุม 

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบในสาย
งานที่เก่ียวกับ
หัวข้อการประชุม 

7.   14 วัน ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น
และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุม  

ผู้ปฏิบัติ 

8.  5 วัน ออกหนังสือเชิญประชุม 
- ออกหนังสือเชิปประชุมไปยัง
หน่วยงานที่จะเข้าร่วมการประชุม 
พร้อมและแบบฟอร์มตอบรับการ
ประชุม 

ผู้ปฏิบัติ 

9.  5 วัน รวบรวมแบบฟอร์มตอบรับกำร
ประชุม 
- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
- จัดท ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจาก
แบบฟอร์มตอบรับการประชุม 
- ก าหนดการเดินทางของผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละประเทศ 

ผู้ปฏิบัติ 

10.  5 วัน ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงเอกสำรใน
กำรประชุม 
- จัดท าเอกสารและรายละเอียด
เนื้อหาประกอบการประชุม 

ผู้ปฏิบัติ 

11.   No 
       พิจารณาเห็นชอบ 
 
                    Yes 

3 วัน พิจารณาเพ่ือเห็นชอบรายละเอียด
เนื้อหาและเอกสารประกอบการ
ประชุม 

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบในสาย
งานที่เก่ียวกับ
หัวข้อการประชุม 

12.  1 วัน - ผลิตเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
 

ผู้ปฏิบัติ 
 
 
 
 

ออกหนังสือเชิปประชุมหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

รวบรวมแบบฟอร์ม
ตอบรับการประชุม 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารในการ
ประชุม 

ประสานงาน 
หน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ผลิตเอกสารในการประชุม 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
13. 

 
 

 5 วัน ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ท่ำ
อำกำศยำน 
- ติดต่อขอใช้ห้องรับรองใน
สนามบิน 
- บริการรถรับ-ส่งจากสนามบินไป
ยังที่ประชุม 

ผู้ปฏิบัติ 

14.  5 วัน ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนที่จัดประชุม 
- ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในห้องประชุมและห้องพัก 
- จัดเตรียมอาหารตามความ
ต้องการส่วนบุคคล 

ผู้ปฏิบัติ 

15. 
 
 
 
 

 
 
 

1 วัน 
 
 
 

ประสำนงำนกับฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ 
- จัดหาผู้ด าเนินการประชุม 
ช่างภาพ  
- เจ้าหน้าที่ต้อนรับเพ่ือลงทะเบียน
และจัดที่นั่งในการประชุมและที่นั่ง
ในการรับประทานอาหาร 

ผู้ปฏิบัติ 
 
 
 

16.  3 วัน จัดกำรประชุม 
ด าเนินการประชุมตามก าหนดการ 
 

ผู้ปฏิบัติ 

17.  5 วัน จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอ 
ผู้บริหำร 
จัดท าประเด็นและรายละเอียด
ต่างๆ ในการประชุม เพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติ 
 

18.   No 
 พิจารณารายงานการประชุม 
 
                     Yes 

5 วัน พิจารณาเพ่ือเห็นชอบรายงานการ
ประชุม 

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบในสาย
งานที่เก่ียวกับ
หัวข้อการประชุม 

19.  2 วัน จัดท าหนังสือส่งรายงานการประชุม
ฉบับสมบูรณ์ 
 

ผู้ปฏิบัติ 
 

ประสานงาน 

เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

 

จัดการประชุมตาม
ก าหนดการ 

จัดท ารายงานการประชุม
เสนอผู้บริหาร 

 

จัดท าหนังสือส่งรายงาน
การประชุม 

 

ประสานงาน 

ประสานงาน 

เจ้าหน้าท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและรำยละเอียด 
ล ำดับ ผังกระบวนงำน ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน ผู้รับผิดชอบ 
20.   14 วัน ส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าร่วม

การประชุม 
 

ผู้ปฏิบัติ 
 ส่งรายงานการประชุม 

 



แบบฟอร์มส ำหรับกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต 
หน่วยงำน : ส ำนักแผนภำษี 

กระบวนงำน : กำรจัดประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับภำษีสรรพสำมิต 
  

22 - 7 

 

ผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม 
 

                                         
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำนใน
สังกัด 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส ำนักแผนภำษ ี ผู้บริหำรระดับสูง 

รับมอบนโยบายแนวทางการ
ประชุมระหวา่งประเทศ 

 

จัดท ารายชือ่สถานที่จัดการประชุม
เสนอผู้บริหาร พิจารณา

เลือกสถานที ่

ประสานงานในการจองสถานที ่ เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท าร่างก าหนดหัวข้อ เนื้อหาการ
ประชุมเพื่อเสนอผู้บริหาร 

 

พิจารณา
เห็นชอบ 

ออกหนังสือเชิปประชุมหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รวบรวมแบบฟอร์ม
ตอบรับการประชุม 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารในการ
ประชุม พิจารณา

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ประสานงาน 
หน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

ผลิตเอกสารในการประชุม 

 



แบบฟอร์มส ำหรับกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต 
หน่วยงำน : ส ำนักแผนภำษี 

กระบวนงำน : กำรจัดประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับภำษีสรรพสำมิต 
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หน่วยงำนใน
สังกัด 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ส ำนักแผนภำษ ี ผู้บริหำรระดับสูง 

ประสานงาน เจ้าหน้าท่ีท่าอากาศยาน 
เจ้าหน้าท่ีสถานท่ีจดัประชุม 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

 

 

จัดการประชุมตาม
ก าหนดการ 

จัดท ารายงานการประชุม
เสนอผู้บริหาร 

 

พิจารณา
เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
ส่งรายงานการประชุม 

 

จัดท าหนังสือส่งรายงาน
การประชุม 

 



แบบฟอร์มส ำหรับกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต 
หน่วยงำน : ส ำนักแผนภำษี 

กระบวนงำน : กำรจัดประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำนระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับภำษีสรรพสำมิต 
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กำรติดตำมประเมินผล 
 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
 ไม่มี 
 
แบบฟอร์มที่ใช ้
 Registration Form  
 

ผู้จัดท ำ: นำงสำวภิญญดำ  รุ่งชวนนท์ ผู้อนุมัติ  
ต ำแหน่ง: นักวิชำกำรภำษีช ำนำญกำร ต ำแหน่ง:  
วันที่จัดท ำ 19 ธันวำคม 2561 วันที่อนุมัติ:  

 


