
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

-
1. เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรของส านักงานพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ ลงช่ือ
ของศูนย์ราชการสะดวกและแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี และด้านเอกสารในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี         
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมของเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการตรวจประเมินในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ตามแนวทางของกรมสรรพสามิต
4. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการด าเนินการของศูนย์ราชการสะดวกท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปีถัดไป
ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อหน่วยงานท้ังหมดท่ีสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 75)
1. บุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการขอรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
2. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ีเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจ าปี พ.ศ. 2563
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋 เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    2,000,000 บาท
นางสาวนวธ์ิฬส  พุฒเมือง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55916
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55912

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55911

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 :                                   
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 10 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 15

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

Output :
ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด 
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ 100 100

Outcome :
ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อหน่วยงานท้ังหมดท่ีสมัครเข้าร่วม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 75)

ร้อยละ 75 75

4. การติดตามผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมินเบ้ืองต้นจาก ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(ร้อยละ 10)

5. บุคลากรจาก กพร. เดินทางไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ีผ่านการตรวจคัดกรองเอกสาร
เบ้ืองต้นจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจากส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ณ สถานท่ีปฏิบัติงานจริง (Site Visit) เพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และด้านสถานท่ี 
รวมท้ังร่วมสังเกตการณ์ และร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก   (ร้อยละ 20)

6. ติดตามการประกาศผลหน่วยงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จาก คณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ราชการสะดวก (ร้อยละ 10)

7. การสรุปผลการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก และจัดท ารายงานเพ่ือเสนอผู้บริหารต่อไป (ร้อยละ 15)

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. การทบทวนคณะท างานตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ
กรมสรรพสามิต ภาคท่ี 1 - 10  ประจ าปี พ.ศ. 2563  (ร้อยละ 10)

2. การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยเชิญ
คณะท างานตรวจติดตามฯ และบุคลากรของส านักงานฯ ท่ีเข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ เพ่ือช้ีแจงแนวทางในการ
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานท่ี ก่อน
ส่งใบสมัครฯ เพ่ือขอรับรองมาตรฐานฯ รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2  (ร้อยละ 20)

3. บุคลากรของส านักงานฯ ท่ีเข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ ด าเนินการกรอกใบสมัครการรับรองมาตรฐานฯ และส่ง
ใบสมัครเพ่ือขอรับรองมาตรฐานฯ ไปยังส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 15)

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ไตรมาสท่ี 1

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

กลยุทธ์ท่ี   3.1.2 นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ จรัสพงษ์  สมานบุตร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการท่ี 48 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
ผู้รับผิดชอบหลัก อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 (นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)

หนา้ 52



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก      ลงช่ือ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
-
เพ่ือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และจัดท ารายละเอียด ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ค าช้ีแจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต 

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตท่ีคณะท างานเห็นชอบ 1 ฉบับ
1. กรมสรรพสามิต มีผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
องค์กรท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต
2. กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
3. กรมสรรพสามิตมีบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างองค์กรท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย กะทัดรัด สามารถปรับตัวได้เร็ว มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นในการด าเนินงาน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
     เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  
นายอัคเดช วินัยพานิช ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55915
นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55912

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55911

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 :                                           ร้อย
ละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

Output : รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรม ฉบับ 1 1

Outcome :
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตท่ี
คณะท างานเห็นชอบ

ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ทบทวนเก่ียวกับบทบาท ภารกิจ หน้าท่ีและอ านาจ นโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท้ังหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต
ปัจจุบัน (ร้อยละ 20)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรม
สรรพสามิต  (ร้อยละ 20)

4. จัดท าร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และรายละเอียดค า
ช้ีแจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต 
(ร้อยละ 20)

2. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) และ
ความท้าทาย ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันของกรมสรรพสามิต 
(ร้อยละ 20)

5. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรม (ร้อยละ 20)

   

ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร)
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

โครงการท่ี 52 ศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ จรัสพงษ์  สมานบุตร

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

 (นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หนา้ 56



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

 -
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักของกรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
เกิดความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน เพ่ิมความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดความซ ้าซ้อน 
ลดระยะเวลาในการท้างานของกรมสรรพสามิต มีจุดควบคุมกระบวนการ 
มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เกิดการประเมิน ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจะส่งผลให้ผลลัพธ์การด้าเนินงานของกรมสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย

แผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานหลักในระยะ 5 ปี (Process Improvement and Redesign Roadmap) เสนอกรมทราบ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
     เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55919
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55912

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ต าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55911
ส่วน  -

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.

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

ร้อยละ 10
Output :  รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1
Outcome :
แผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติงานหลักในระยะ 
5 ปี (Process Improvement and Redesign 
Roadmap) เสนอกรมทราบ

ฉบับ 1 1

100
2.  รวบรวมศึกษาข้อมูลกระบวนการปฏิบัติงานหลัก (ร้อยละ 20)
3. ระบุและค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหลักหรือโอกาสในการ
ปรับปรุง (ร้อยละ 20)

4. ประเมินทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักให้เป็น
ระบบและเกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานสูงสุด  (ร้อยละ 30)

5. รายงานความก้าวหน้าเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ (ร้อยละ 10)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ  (ร้อยละ 20) Process :                                              
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวปุณณิญาณ์ งามปล่ัง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. กรมสรรพสามิตสามารถประเมิน ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักเป็นระบบ สามารถลดความซ ้าซ้อน ลดระยะเวลา เกิดความคล่องตัว มีการบูรณาการการท้างาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กรมสรรพสามิตสามารถต่อยอดกระบวนงานหรือผลงานท่ีสะท้อนผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 5,000,000                   

(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตสามารถระบุและค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหลักหรือโอกาสในการปรับปรุง และสามารถออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. กรมสรรพสามิตมีกลไกควบคุมกระบวนการหลักท่ีสามารถป้องกันความผิดพลาดท้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการด้าเนินงาน

กลยุทธ์ท่ี  3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ จรัสพงษ์ สมานบุตร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 53 จ้างท่ีปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 

(Process Improvement and Redesign)
อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัต ตามระบบราชการ 4.0 (นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร)

หนา้ 57



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
-

ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2. เพ่ือปรับบทบาท ภารกิจ ของงานด้านการตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรมสรรพสามิต
รวมท้ัง การก าหนดหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหม่ให้มีความเหมาะสม รองรับการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของโครงสร้างทางการบริหารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 1 ฉบับ
1. บทบาทภารกิจ ของงานด้านการตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรมสรรพสามิต

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 รวมท้ัง การก าหนดหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความเหมาะสม รองรับการเปล่ียนแปลง
2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
และการเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  
  เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  บาท
นายอัคเดช วินัยพานิช ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55915
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55912

ผู้อนุมัติ(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภำค) นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55911

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 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนร้อยละ 25 100

25
25

25
Output :
รายงานสรุปผลตามเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายละเอียดการก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของโครงสร้างทางการ
บริหารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  59 ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

อ้อมฤทัย   อ่องสาคร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร)
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาบทบาท ภารกิจ งานด้านการตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรมสรรพสามิต จรัสพงษ์  สมานบุตร

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส ำนัก และส่วน/ฝ่ำย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสท่ี 1

4. เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25)

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1.รวบรวม ศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับบทบาท ภารกิจ งานด้านการ
ตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรม
สรรพสามิตในปัจจุบัน (ร้อยละ 25)

2. ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ร้อยละ 25)
3. จัดท ารายละเอียดการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของโครงสร้าง
ทางการบริหารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ 25)

หนา้ 65



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย

-
1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจของบุคลากรตามแนวทางการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
แนวทางการยกระดับกรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัล และระบบเทคโนโลยีของกรมสรรพสามิตท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน
2. เพ่ือเรียนรู้เทคนิคและวิธีการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ๆ และสร้างความประทับใจท่ีดีแก่ผู้รับบริการ
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อการปฏิบัติงานหลังอบรมของผู้เข้าอบรม ร้อยละ80
1. บุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขามีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล 
และแนวทางการยกระดับของกรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัลได้
2. บุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขามีความรู้ความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชน รวมท้ังมีทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการประชาชน
3. บุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนได้รับความประทับในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีรวมท้ังมีความพึงพอใจท่ีดีและสามารถจดจ าภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตได้ 
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  3,000,000 บาท
นางสาวนวธ์ิฬส  พุฒเมือง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55916
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55912

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์ สมานบุตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55911

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 :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 15

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ร้อยละ 10

Output :
ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 90 90 90 90

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อการปฏิบัติงานหลัง
อบรมของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ 80 80

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. จัดหาวิทยากรในหลักสูตรจากภายใน และภายนอกกรมสรรพสามิตซ่ึงมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล และการยกระดับของ
กรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัล (ร้อยละ 15)

100

2. จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 1   (ร้อยละ 25)

3. จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 2   (ร้อยละ 25)

4. จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 3   (ร้อยละ 25)

5. จัดท ารายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ัวประเทศ  เพ่ือ
เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ  (ร้อยละ 10)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ จรัสพงษ์  สมานบุตร

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

โครงการท่ี 71 พัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือยกระดับการให้บริการรองรับรัฐบาลดิจิทัล
อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 (นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
กลยุทธ์ท่ี  3.4.1 ( นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ )

หนา้ 81


