
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี การก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมฐานะการคลังอย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน  ามัน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

และผลิตภัณฑ์น  ามันให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลการประเมิน/คืนภาษีสินค้าน  ามัน 1 ฉบับ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายพิชัย  ชลวิหารพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52363

นางสาวอ าไพ  ศุกลรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52363
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสุภา  เอ่ียมโอภาส ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52241
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52211 - 3
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : 

1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

2. จัดตั งคณะท างานพัฒนาระบบการคืนภาษีส าหรับสินค้า
น  ามันและผลิตภัณ์น  ามันด้วยระบบ Blockchain

ค าส่ังแต่งตั งคณะท างาน ฉบับ 1 1

3. ศึกษาและจัดท าขั นตอนการคืนภาษีและยกเว้นภาษี ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

Output :

4. รับฟังความคิดเห็น ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จ านวนครั งท่ีรับฟังความคิดเห็น ครั ง 1 1

5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนงานและ
โครงการ

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

Outcome :
6. พัฒนาระบบการคืนภาษีส าหรับสินค้าน  ามันและ
ผลิตภัณฑ์น  ามันด้วยระบบ Blockchain

ระบบด าเนินการแล้วเสร็จ ระบบ 1 1

7. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการน าเสนอกรมฯ รายงานสรุปผลการประเมิน/คืนภาษีสินค้าน  ามัน ฉบับ 1 1

กิจกรรมหลัก รวมท้ังส้ิน
ไตรมาสท่ี 1

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

สุภา  เอ่ียมโอภาส
(นางสุภา  เอ่ียมโอภาส)

ชลธาร  วิศรุตวงศ์
(นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  10  พัฒนาระบบการคืนภาษีส าหรับสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันด้วยระบบ Blockchain 

หนา้ 11



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลด การร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันให้ทันสมัยสอดคล้อง ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

กับพระราชบัญญัติกองทุนน  ามันเชื อเพลิง

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ    1   ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารงานเก่ียวกับการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน  ามันเชื อเพลิง การขอรับเงินชดเชย 

และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน  ามันเชื อเพลิง เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ น

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  󠆋เงินงบประมาณ  - บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวศศิภัสสร์ เชียงไกรเวช ต าแหน่ง   นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52004

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์ ต าแหน่ง   นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52525

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52212

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : 

1. ยกร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน 
การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน  ามันเชื อเพลิงการขอรับเงินชดเชย 
และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน  ามันเชื อเพลิง

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 30 100

2. รับฟังและหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานกองทุนน  ามันเชื อเพลิง ร้อยละ 10

3. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสรุปความเห็นและ
ประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ร้อยละ 10

4. ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน 
การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน  ามันเชื อเพลิง 
การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน  ามันเชื อเพลิงให้
ส านักกฎหมายเสนอกรมสรรพสามิตลงนาม

ร้อยละ 30

5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรม
สรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากท่ีมีผลบังคับใช้ ร้อยละ 20

Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการท่ี  28  ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตให้สอดรับกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง

นนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์

(นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ชลธาร วิศรุตวงศ์

(นาวสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หนา้ 30



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลด การร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมย่ิงขึ น  ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือเป็นการพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์
3. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ให้สมบูรณ์มากขึ น

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ     1     ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวอรศิริ เลิศเกียรติด ารงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 52283
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายวัฒนา กิจงาม ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51419
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52211
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประกาศกรมสรรพสามิตเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตาม
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อ Process :  

1.1 รวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับ
เง่ือนไขและขั นตอนการช าระภาษีรถจักรยานยนต์ตามปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อและการน าระบบ 
ECO Sticker มาช่วยในการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

1.2 เช่ือมโยงระบบ ECO Sticker ของรถจักรยานยนต์ ระหว่าง
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

1.3 เสนอประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
 ของรถจักรยานยนต์แบบท่ีใช้พลังงานเชื อเพลิง และแบบผสมท่ีใช้
พลังงานเชื อเพลิงและไฟฟ้า (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

1.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้น าเข้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายหลังการบังคับใช้ประกาศ 
(ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

1.5 รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ และรายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 
(ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1

ชลธาร วิศรุตวงศ์

กรมสรรพสามิตมีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสินค้ารถจักรยานยนต์เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง 
ท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น อีกทั งยังสามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และประเมิณผลการจัดเก็บภาษีได้

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  29  พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของรถจักรยานยนต์แบบท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิง และแบบผสมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า

วัฒนา กิจงาม
(นายวัฒนา กิจงาม) 

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลด การร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี การก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมฐานะการคลังอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายพิชัย  ชลวิหารพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52363

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสุภา   เอ่ียมโอภาส  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52241

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52211 - 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : 

1. ศึกษาเหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินการ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

Output :

หนังสืออนุมัติโครงการฯ ฉบับ 1 1

 Outcome :

3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้สอดคล้องกับแผนงานและโครงการ ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

 4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการน าเสนอกรมฯ
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  30  พัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

รวมท้ังส้ิน
ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

2. จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม 
ก ากับดูแล และตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน

สุภา  เอ่ียมโอภาส

(นางสุภา  เอ่ียมโอภาส)

ชลธาร วิศรุตวงศ์

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลด การร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี การก ากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพ่ือส่งเสริมฐานะการคลังอย่างย่ังยืน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามันให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ น ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาววริศา  เรียงทอง  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสุภา  เอ่ียมโอภาส  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : 

1. ศึกษาเหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินการ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100
Output :

กรมฯอนุมัติโครงการฯ ฉบับ 1 1

Outcome :
3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
โครงการ ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

Output :
4. รับฟังความคิดเห็น ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนครั งท่ีรับฟังความคิดเห็น ครั ง 1 1

Outcome :
5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ
น าเสนอกรมฯ รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ
ฉบับ 1 1

2. จัดท าโครงการเติมสาร Marker ในน  ามันดีเซลและ
น  ามันเบนซินท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปใน
เขตปลอดอากร เพ่ือเสนอกรมอนุมัติ

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ชลธาร วิศรุตวงศ์

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

52211 - 3
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี   31   พัฒนาการเติมสาร Marker เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

52363

52241

สุภา  เอ่ียมโอภาส

ไตรมาสท่ี 3

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

(นางสุภา  เอ่ียมโอภาส)

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ินหน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลด การร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี  

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -  

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุมมากย่ิงขึ น  ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2. เพ่ือพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยสารให้มีประสิทธิภาพ 
3. ลดปัญหาการหลบเล่ียงภาษีและสร้างความเป็นธรรม

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร่างกฎกระทรวง เพ่ือขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวกานต์  ข าสังข์  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52288

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายวัฒนา  กิจงาม  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51419

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52211

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
1. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือสอบถามผู้
ประกอบอุตสาหกรรม หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบท่ีเกิดขึ นจากการ
จัดเก็บภาษีรถยนต์ท่ีมีท่ีน่ังเกิน 10 คน (ร้อยละ 25)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 10 10 100

2. รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมฯ ทราบ (ร้อยละ 25)

5 10 10

3. ขอความเห็นชอบกรมฯ ในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ท่ีมีท่ีน่ัง
เกิน 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน (ร้อยละ 25)

5 10 10

4. เสนอร่างกฎกระทรวงท่ีกรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้วให้
กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 25)

5 10 10

Output :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ 1 1

Outcome :
ร่างกฎกระทรวง 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  32  พัฒนาการจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์ท่ีมีท่ีน่ังเกิน 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

วัฒนา กิจงาม

(นายวัฒนา กิจงาม) 

ชลธาร วิศรุตวงศ์
(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

ไตรมาสท่ี 4

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
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