
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตรวจติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามประกาศกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีท าให้ผลารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. เพ่ือก าหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันมิให้มีการน าสารละลายฯ ท่ีเสียภาษีในอัตราศูนย์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลการออกตรวจท่ีผู้บริหารเห็นชอบ 5 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต ท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย

2. ผู้ประกอบการน าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ท่ีได้รับสิทธิในอัตราศูนย์ ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ 204,000.00 บาท
 

󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางอังภิศร  อักษรไพร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52523

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 52211

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

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.
Process : 

1. รวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการสารละลายฯ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประกอบการ ร้อยละ 20

3. คัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือขออนุมัติออกตรวจ ร้อยละ 20

4. ด าเนินการออกตรวจติดตาม ก ากับดูแลผู้ประกอบการ ร้อยละ 20

5. รายงานสรุปผลการออกตรวจเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ ร้อยละ 20

Output :

จ านวนรายท่ีออกตรวจ ราย 4 4 4 4 4 20

Outcome :

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1 1 1 1 5

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
ชลธาร วิศรุตวงศ์

แผนงาน :  ตรวจติดตามก ากับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
แผนปฏิบัติการกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

(นางสาวนนท์อุมา  สืบวงศ์แพทย์)

นนท์อุมา  สืบวงศ์แพทย์
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตรวจแนะน าผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้น าเข้า ผู้ใช้ สินค้าแบตเตอร่ี และผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

สนามกอล์ฟ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสรรพสามิต 

2. เพ่ือตรวจติดตามก ากับดูแลเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าแบตเตอร่ี และสถานบริการประเภท

สนามกอล์ฟให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3. เพ่ือก าหนดแนวทางในการควบคุมป้องกันมิให้มีการน าแบตเตอร่ีท่ีเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีท าให้ผลการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลการออกตรวจท่ีผู้บริหารเห็นชอบ 4 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต

2. การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมาย ตรงตามแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ีก าหนดไว้

3. ป้องปรามมิให้มีการน าเข้าแบตเตอร่ีท่ีเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอร่ีฯท่ีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ บาท   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 61,200.00     บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาววรรณา  ศรีประเสริฐการค้า   ต าแหน่ง       โทรศัพท์ 52276
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวพิมลรัตน์ มาเจริญ ต าแหน่ง       โทรศัพท์ 52249
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ ต าแหน่ง       โทรศัพท์ 52211
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4

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.
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บภาษีของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

Process : 

ผู้น าเข้า สินค้าแบตเตอร่ี ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 25 25 25 100

สนามกอล์ฟ และผู้ใช้แบตเตอร่ีท่ีเสียภาษีในอัตราศูนย์ฯ

2. ออกตรวจแนะน าและตรวจติดตามก ากับดูแล

3. รายงานผลการตรวจแนะน าและการตรวจติดตามก ากับ
ดูแล

Output : 

จ านวนคร้ังท่ีออกตรวจ คร้ัง 1 1 1 1 4

จ านวนรายท่ีออกตรวจ ราย 5 5 5 5 20

Outcome :

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1 1 1 4

แผนปฏิบัติการกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4

(นางสาวพิมลรัตน์ มาเจริญ)

พิมลรัตน์ มาเจริญ

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ไตรมาสท่ี 4

 ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

 นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ
 ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4

220,000.00                 

ชลธาร วิศรุตวงศ์

แผนงาน :  ปฏิบัติการตรวจแนะน าและตรวจติดตามก ากับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอร่ี สถานบริการสนามกอล์ฟ 
และการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับแบตเตอร่ี ท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืนเพ่ือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
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