สำนักแผนภำษี
เดือน มีนำคม 2560

สารบัญ
โครงการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน…………….………………………………………………………….
2. โครงการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี..........................................................................................................................
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีสำหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
ฉบับใหม่............................................................................................................................................................................................................................
4. โครงการจัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon
Sovent)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. โครงการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสุราเชิงรุงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน………………………………………………………………………………….
6. โครงการตรวจวิเคราะห์เครื่องดืม่ น้ำผลไม้และน้ำพืชผักเพื่อสังคมที่ดีและการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรม……………………………………..
7. โครงการแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทำไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน………………………………………………………………………………………
8. โครงการพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์นำ้ มัน เพื่อรองรับกฎหมายใหม่…………………………………
9. โครงการซ่อมบํารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณนํ้าสุราแช่ออนไลน์………………………………………………………………..
10. โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษีสุราแช่แบบใหม่…………………………………………………………………………………………….
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 บูรณาการปราบปราม
11. โครงการการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต.........................................................................................................................
12. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการปราบปรามเพื่อบูรณการปราบปราม ปี 2560……………………………………………………………………………………
13. โครงการบูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ำมันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน………………………………………………………………………
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี
14. โครงการตรวจสอบภาษี (Post Audit)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกำกับดูแลของกรมสรรพสามิต…………………………………………………………………………………………………….

หน่วยงานรับผิดชอบ
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สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 2

4

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 2
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
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สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
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สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

14
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โครงการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
16. โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing Business สินค้าสุรา……………………………………………………………………………………………
17. โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบ
ที่นำไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่)………………………………………………
18. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับกฎหมายใหม่…………………………………………………………………………….
19. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน……………………………………………………………………………………..
20. โครงการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับกฎหมายใหม่…………………………………………………………………………….
21. โครงการ ทบทวนกฎหมายในระดับอนุบญ
ั ญัติของกรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อการ
แข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบัน..................................................................................................................................................................................
22. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มสี ่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ…………………………………………………………………………………………………………
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแล สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
23. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม…………………………………………………………………………………………...
24. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)…………………………………………………………………………………………………………………
25. โครงการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม..................................................
26. โครงการบูรณาการสร้างจิตสำนึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม…………………………………………………………………………
27. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ……………………………………………………………………………………………………………….
28. โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต………………………………………………………………………
29. โครงการสรรพสามิตสัญจร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หน่วยงานรับผิดชอบ
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สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 1
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สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 2
สำนักกฎหมาย
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สำนักแผนภาษี
สำนักแผนภาษี
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
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โครงการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 บริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
30. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบปรับปรุงสำนักงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560…………………………..
31. โครงการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานรองรับแผนพัฒนากฎหมายภาษีสรรพสามิต..........……………………………………………………………………………
32. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ……………………………………………………………………………………………………
33. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ……………………………………………………………………………
34. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล..........................................................................................................................................................
35. โครงการจัดทำสื่อให้คำปรึกษาแนะนำและเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก………………………………………………………………………………………
36. โครงการติดตามการรับและนำส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS………………………………………………………………………………………………………………………..
37. โครงการติดตามผลการปฏิบตั งิ านด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต…………………………………………………………………………………………
38. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี (แผนกระทรวง
สนับสนุนการปฏิรูป แผนผู้ตรวจ งบ60)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
39. โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)………………………………………………………………………
40. โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัย เครือข่ายสำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต
(Network and Security System)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
41. โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิม่ เติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
42. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT………………………………………………………………………………………………………………………………………
43. โครงการติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระยะที่ 2 …………………………………………………………………………………………………………………
44. โครงการการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดืม่ และสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี……………………………………………………………..
45. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพิ่มเติมระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
(Laboratory Information Management System: LIMS)…………………………………………………………………………………………………………………………….
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สำนักบริหารการคลังและรายได้
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โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล
46. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
47. โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์................................................................................................................................
48. โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน……………………………………………………………….
49. โครงการบริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล………………………………………………………………………………………………………………………..
50. โครงการเพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง…………………………………………………………………………………………………………….
51. โครงการให้ความรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดี………………………………………………………………………………………………………….
52. โครงการสัมมนาหลักสูตร วิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก…………………………………………………….
53. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
54. โครงการกรมสรรพสามิตใสสะอาด (ศูนย์ร้องเรียน)……………………………………………………………………………………………………………………………………..
55. โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล……………………………………………………………………………………….
56. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต…………………………………………………………………………………
57. โครงการปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการรับและจ่ายแสตมป์สรรพสามิต………………………………………………………………………………………………………..
58. โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต…………………………………………………………………………………………………….

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมาย
สำนักกฎหมาย
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักบริหารการคลังและรายได้
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
59. โครงการปฏิรปู ระบบภาษี (รูปแบบแสตมป์)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60. โครงการ Excise Innovation Awards ครั้งที่ 7………………………………………………………………………………………………………………………………………..
61. โครงการสำรวจราคาขายปลีกและจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกสำหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเครือ่ งดื่ม…………………………………………………………..
62. โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม)……………………………………………………….

สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 1
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักแผนภาษี
สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 1

59
60
61
62

ยุทธศาสตร์ที่ 1
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 บูรณาการปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมคณะทางานติดตามฯ เพื่อ
คาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิตรายสินค้า
และบริการเป็นรายเดือน

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้
3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
นางสาวณัฏฐิญา มีสูงเนิน ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์ 54144
ส่วนแผนภาษี สานักแผนภาษี
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
ตัวชี้วัด
Process: รายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดเก็บ
รายได้เสนอกระทรวง
ภายในระยะเวลาที่
กระทรวงกาหนด

หน่วยนับ
ฉบับ

2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี
Output: จานวนรายได้ ล้านบาท
สรรพสามิตเป็นรายสินค้าและบริการเพื่อ
ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ
เสนอต่อผู้บริหารกรมฯ และกระทรวงการคลัง ได้
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิตเพื่อเสนอผู้บริหาร
กระทรวงการคลัง

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ประภาพริษฐ์ ช่าชอง
(นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

Outcome: ร้อยละ
เฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ของผลการจัดเก็บรายได้
เทียบกับประมาณการ
รายได้

ร้อยละ

o
o

ต.ค.
1

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
1

43,058.00 44,209.00

-

-

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

ธ.ค.
1

ม.ค.
1

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
1

46,943.00

46,312.00

45,715.00

-

-

-

5

จานวน
จานวน
จานวน

-

ระยะเวลาดาเนินการ

มี.ค.
1

เม.ย.
1

49,000.00

50,263.00

-

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
1

มิ.ย.
1

ก.ค.
1

45,506.00

44,171.00

44,311.00

-

-

-

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
1

44,810.00

-

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
1

45,602.00

5

12

549,900.00

5

บาท
บาท
บาท

หน ้า 1

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
ระดับ1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระดับ2 จัดทาร่างประกาศกระทรวงการคลัง
ระดับ3 เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ขอความเห็นชอบ
ระดับ4 ออกประกาศกระทรวงการคลัง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 2 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

ระดับ

ฉบับ

รวมทั้งสิ้น

5

4

ระดับ
Output:
สรุปผลกระทบจากการ
ออกมาตรการภาษี
Outcome:
ประกาศกระทรวงการคลัง

ผอ.จะขอใช้เรื่อง น้ามัน JET A1

รัชฎา วานิชกร
(นางสาวรัชฎา วานิชกร)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ณัฐกร อุเทนสุต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
นางสาววลัยภรณ์ รัตนพันธ์
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 54146
ผูอ้ านวยการสานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี สานักแผนภาษี
1. คาดการณ์รายได้ภาษีได้แม่นยามากขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
2. อานวยความสะดวกให้ผปู้ ระกอบการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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:
ระดับความสาเร็จของ
ระดับ
1
1
1
1
1
1
1
1
การดาเนินงาน
ระดับ
2
ระดับ
3

ระดับ5 จัดทารายงานสรุปผลกระทบการออก
มาตรการเสนอผูบ้ ริหารให้ความเห็นชอบ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ลงชื่อ

5

-

-

-

ฉบับ
o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิน้

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

จานวน
จานวน

-

-

-

-

-

1

1

-

บาท
บาท

-

บาท

จานวน

หน ้า 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษีสาหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานสาหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลงชื่อ

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ลงชื่อ
ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้อนุมัติ

2.เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สานักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรมสรรพสามิตมีกรอบกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

กิจกรรมหลัก
1. รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสุรา เบียร์ และเอทานอลทั้งระบบ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารการจัดเก็บภาษีสุรา เบียร์ และเอทานอล

ตัวชี้วัด

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

3. การเปิดโอกาสใฟ้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน Outcome :
ร่วมบูรณาการในการดาเนินการร่วมกัน
ระดับความสาเร็จการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วม

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน่วยนับ

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

Process :

2. จัดประชุมเพื่อบูรณาการในการดาเนินการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง/ Output :
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสนอแนะแนวทางฯ
จานวนครัง้ ในการจัดประชุม

4. นาเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารการ
จัดเก็บภาษีสาหรับสุรา เบียร์ และเอทานอล ให้ผู้บริหารกรม
สรรพสามิตเห็นขอบ

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทร. 58530

ร้อยละ

100

ครั้ง

1

1

2

ระดับ

5

5

5

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ

ฉบับ

1



เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

บาท

1

หน้า 3

โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 4 จัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพือ่ รองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ขนิษฐา จิรจินดา
การปฏิรปู กฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8
( นางขนิษฐา จิรจินดา )
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
สร้างมาตรฐาน ความเป็นธรรมและโปร่งใสในการควบคุมและตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ธิบดี วัฒนกุล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
( นายธิบดี วัฒนกุล )
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางานให้มีความทันสมัย
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
3.เพื่อรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
4.เพื่อให้การจัดทาฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
นายญาณวรรธน์ ชัยศิริ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทรศัพท์ 52529
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
ตาแหน่ง
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
1.การแบ่งกลุ่มสารละลายฯ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.สามารถรองรับระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
3.มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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. ศึกษารวบรวมจัดแบ่งกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอน Output : ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
100
100
ตามกลุ่มสารหลัก
การดาเนินงาน
2. บูรณาการ การจัดแบ่งกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สานักงานสรรพสามิตภาคและ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่

ร้อยละ

3. รวบรวม ตรวจสอบ คัดกรอง ปรับปรุง การจัดกลุ่ม
สารละลายไฮโดรคาร์บอน

ร้อยละ

4. สรุปผลการจัดแบ่งกลุ่มสารละลายไฮโดรคาร์บอน
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

100

Outcome : รายงานการแบ่งกลุ่ม
เสนอกรมฯ เห็นชอบ

100

ฉบับ
o
o

100

100
1

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

-

1

บาท
บาท
บาท
หน้า 4

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 5 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนวิเคราะห์ 1 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 1

ผู้อนุมัติ

1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา

ตัวชี้วัด

วัลลีย์ อินทรจักร

ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54345

(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

กิจกรรมหลัก

ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยนับ

Output : จานวนครั้งที่ออกตรวจ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ครั้ง

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

20

โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
(Mobile Lab)
2. ออกตรวจปฏิบัติการให้ความรู้

Outcome : ร้อยละของผู้ประกอบการ

ร้อยละ

-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-

85

คาแนะนาเพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา
3. สารวจความพึงพอใจของผู้รับ

มีความรู้เพิ่มขึ้น
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ

ร้อยละ

-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-

85

บริการ

ของหน่วยงาน

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน



เงินงบประมาณ

จานวน

1,616,000.00 บาท



เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

1,616,000.00 บาท

หน้า 5

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 6 ตรวจสอบเครื่องดืม่ นาผลไม้และนาพืชผักเพื่อสังคมที่ดีและการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรม
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวจันทร์จิรา อาภามณี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนวิเคราะห์ 3 กลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตสามารถนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบในการพิจารณาดาเนินการ

รุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ
(นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ)
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 3

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์

ตาแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ

โทรศัพท์

54352

สินค้าและของกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ในด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก

ตัวชีวัด

1. ขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติ

Output :

ราชการพร้อมทั้งติดต่อประสาน

จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทังสิน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ตัวอย่าง

-

-

70

70

70

70

70

70

70

70

70

-

630

ร้อยละ

-

-

-

-

85

-

-

85

-

-

85

-

85

งานสานักงานสรรพสามิตภาค
และพื้นที่
2. สุม่ ตัวอย่างที่วางจาหน่าย

Outcome :

ในท้องตลาด

ร้อยละความพึงพอใจ

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า

ของหน่วยงาน

ที่สมุ่ ซือ้ จากท้องตลาด
4. สารวจความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน



เงินงบประมาณ

จานวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทั้งสิน้

จานวน

208,800

บาท
บาท

208,800

บาท

หน้า 6

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 7 แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 1

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

(นางวัลลีย์ อินทรจักร)

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

แยกชนิดของวัตถุที่ใช้ทาไวน์เพื่อประโยชน์ในการจัดพิกัดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดไวน์
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนวิเคราะห์ 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถแยกชนิดของวัตถุดบิ ที่ใช้ทาไวน์ได้

กิจกรรมหลัก

ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์
โทร 54345

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ตัวชี้วัด

Output : ร้อยละความสาเร็จของการ
ศึกษาเทคนิคการแยกชนิดของวัตถุดบิ ที่ใช้ทาไวน์ ดาเนินงาน
ด้วยเทคนิค NMR และตั้งงบประมาณจัดซื้อเครือ่ งมือ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.
25

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.
25

Outcome : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
เห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

สินค้าและของกลาง

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.
25

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
25

1


เงินงบประมาณ

จานวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทั้งสิ้น

จานวน

รวมทั้งสิ้น
100

1

หน้า 7

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 8 พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน เพือ่ รองรับกฎหมายใหม่
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
การปฏิรปู กฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ
จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
สร้างมาตรฐานเพื่อการจัดเก็บภาษีให้เป็นธรรม
เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

ผู้อนุมัติ

นางสุภา เอี่ยมโอภาส
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ท้าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาดาเนินการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.
100

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

สุวนั ชัย วีระวัฒนาเดช
(นายสุวนั ชัย วีระวัฒนาเดช)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

ธิบดี วัฒนกุล
( นายธิบดี วัฒนกุล)
ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

1. รวบรวมและศึกษาร่างกฎหมาย ประกาศ Output : ร้อยละความส้าเร็จของการ
ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ของกรม
ด้าเนินงาน
สรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน

ร้อยละ

2. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
Output : ร้อยละความส้าเร็จของการ
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศ
ด้าเนินงาน
ระเบียบ และแนวปฏิบัติของกรม
สรรพสามิต และสรุปผลความต้องการของ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ร้อยละ

3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท้าร่างกฎหมาย Output : ร่างประกาศหรือระเบียบส่ง
ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ที่
ส้านักกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์
น้ามันให้มีความทันสมัย โปร่งใสและเป็น
ธรรม

ฉบับ

1

1

4. สรุปผลเสนอกรมฯ

ฉบับ

1

1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

Outcome : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
เห็นชอบ

o
o

100

100

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทังสิน

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

100

-

บาท
บาท
บาท
หน้า 8

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 9 ซ่อมบํารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบเครื่องมือวัดปริมาณนํา้ สุราแช่ออนไลน์
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สมจิตต์ คาทรัพย์
( นายสมจิตต์ คาทรัพย์ )
รักษาการผู้อานวยการส่วนควบคุมโรงงาน

ยุทธศาสตร์สํานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล

1. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

( นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล )

2. เพื่อใช้เครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผูจ้ ัดทําแผนงาน/โครงการ

นายกฤษณบดี พลวาปี

ตําแหน่ง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ดว้ ยความถูกต้อง

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

นายช่างเครื่องกลชานาญงาน

โทรศัพท์

55845
ระยะเวลาดําเนินการ

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่
กิจกรรมหลัก
การตรวจสอบดูแลบารุงรักษาระบบ
มาตรวัดสุราแช่

ตัวชีว้ ัด
Process : ร้อยละ
ความสาเร็จในการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
100

พ.ย.
100

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.
100

ม.ค.
100

ก.พ.
100

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.
100

เม.ย.
100

พ.ค.
100

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.
100

ก.ค.
100

ส.ค.
100

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
100

100

1

2

10

80

Output
รายงานผลการตรวจสอบแล้ว
เสร็จ

ฉบับ

1

Outcome :
จานวนมาตรวัดที่ใช้จัดเก็บภาษี
ได้
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

เครื่อง

10

10

10

10

10

o

เงินงบประมาณ

จานวน

3,000,000.00 บาท

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

12,100,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

15,100,000.00 บาท

10

10

หน้า 9

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

โครงการที่ 10 ติดตั้งเครื่องพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษีสุราแช่แบบใหม่
การรักษาความยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ

สมจิตต์ คาทรัพย์
(นายสมจิตต์ คาทรัพย์)
รักษาการผู้อานวยการส่วนควบคุมโรงงาน

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล)

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นายกฤษณบดี พลวาปี

ตาแหน่ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนควบคุมโรงงาน กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

นายช่างเครื่องกลชานาญงาน

โทรศัพท์

55845
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

ติดตั้งเครื่องพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการเสียภาษี

Process :

สุราแช่ แบบใหม่ โรงงานสุราแช่ชนิดเบียร์ จานวน 2 โรงงาน 4
สายการผลิต

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

1. การสารวจ การออกแบบระบบ และจัดทา TOR

Output :

2. ดาเนินการติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการ ร้อยละความสาเร็จของการติดตั้ง
เสียภาษีสุราแช่ แบบใหม่
ระบบ

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

100

ร้อยละ

100

15

15

40

20

10

100

4

4

Outcome ;
จานวนสายการบรรจุที่ติดตั้งแล้ว
เสร็จและใช้งานได้
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

เครื่อง
o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

15,800,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

15,800,000 บาท

หน้า 10

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 11 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.2.1

บูรณาการปราบปราม

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

(ยงยุทธ ภูมิประเทศ)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์

ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ

ผู้อนุมัติ

ปิยกร อภิบาลศรี
(นายปิยกร อภิบาลศรี)

1. เพื่อดาเนินการตรวจปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต จาหน่ายและการลักลอบนาเข้าสินค้าตามกฏหมาย
ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไป

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต พร้อมทั้งแนะนาชี้แจงให้ปฏิบัติ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นางสาวอภิชญา เทพเสนา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้
กิจกรรมหลัก

1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โทรศัพท์ 53145

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

446

444

444

446

444

444

446

444

444

446

444

443

Output :
จานวนคดีที่จับกุม

คดี

จานวนค่าปรับที่จับกุม

บาท

5,335

13,994,235.88 13,994,235.87 13,994,235.86 13,994,235.88 13,994,235.87 13,994,235.86 13,994,235.88 13,994,235.87 13,994,235.88 13,994,235.88 13,994,235.88 13,994,235.87 167,930,830.48

3. ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดสินค้าตาม
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509

Outcome :

และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

ร้อยละของจานวนคดีผู้กระทาผิด

4. รายงานสรุปผลการดาเนินงานปราบปราม
ผู้กระทาผิด
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

กฏหมายสรรพสามิตสูงขึ้นกว่า
เป้าหมาย
 เงินงบประมาณ

จานวน

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

23,828,100
23,828,100

บาท
บาท
บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 12 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพือ่ บูรณาการการปราบปราม ปี 2560
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.2.1

บูรณาการปราบปราม
1. ตรวจสอบปราบปราบด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี
และการปราบปราม

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ผู้อนุมัติ

1. เพื่อพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยา มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไป

วัตถุประสงค์

ปิยกร อภิบาลศรี
(นายปิยกร อภิบาลศรี)

ตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

2. เพื่อพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์และสามารถสารองข้อมูลการปราบปรามโดยสามารถกู้คืนข้อมูลเมื่อระบบหลักเกิดผิดพลาดได้
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลาดาเนินการ
5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

นางสาววาสนา จ่ายพัตร

โทรศัพท์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลการปราบปรามมีความละเอียดถูกต้องแม่นยา และเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาให้ข้อมูลปราบปราม

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

53135

มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมหลัก

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม

5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร

6. ในอนาคตสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบมือถือได้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาผิดกฏหมาย

Process : ร้อยละความสาเร็จ

ร้อยละ

10

15

20

20

20

15

100

สรรพสามิตที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก
2. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลกับ สสพ.และ ภาคของ

ของการดาเนินงาน
Output : ร้อยละของจานวนผู้กระทาผิด

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

สถานะกิจการมีการ update ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

กฎหมายรายสินค้าที่จัดทาเสร็จ

3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานเพื่อเสนอ

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ

1

1

ผู้บังคับบัญชาต่อไป
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ฉบับ
 เงินงบประมาณ

จานวน

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

-

บาท

1,438,000 บาท
1,438,000 บาท
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โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 13 บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ามันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ว่าที่ ร.ต. นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

(นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล)

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2

กลยุทธ์ที่ 1.2.1

บูรณาการปราบปราม

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนทางด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้านามันที่มิชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยั่งยืน

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)

2. เพื่อตรวจพิสูจน์ของกลางนามันและผลิตภัณฑ์นามัน
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางศิริพร อินทรผล

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทาให้การป้องกันและปราบปรามสินค้านามันที่มิชอบด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็ว

โทรศัพท์ 54342

สินค้าและของกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

และมีประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. ตรวจวิเคราะตัวอย่างนามัน

Output :

ที่ต้องสงสัยว่ามิชอบดวยกฎหมาย

จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์

2. สารวจความพึงพอใจของ

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจ

หน่วยงานที่รับบริการ

ของหน่วยงาน

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ตัวอย่าง

-

220

220

220

220

220

200

225

235

235

235

-

2,230

ร้อยละ

-

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

-

85

2,199,600.00

บาท



เงินงบประมาณ

จานวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทังสิน

จานวน

บาท
2,199,600.00

บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 14 ตรวจสอบภาษี (Post Audit)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส
2. ตรวจสอบปราบปราม เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฏหมายภาษี เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้กรมสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

วัตถุประสงค์

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

Output :

ในการตรวจสอบในภาพรวม
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบ

จานวนรายที่ออกตรวจสอบ

3. ประชุมมอบหมายจานวนรายชื่อผู้เสียภาษี
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบ
4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และ
ขออนุมัติออกตรวจ ตามแผน
5. ดาเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชี
เอกสารหลักฐานย้อนหลัง ตามขั้นตอน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี

2. เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
นางอรสา ทองบุญรอดและนางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร
ตาแหน่ง
ส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2 สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผู้ประกอบการมีการชาระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี
และเป็นการป้องปรามการกระทาผิดที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการสรรพสามิต
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อวางแผน

Outcome :
ร้อยละความสาเร็จของการรายงานผล

นวลอนงค์ คงดา
(นางนวลอนงค์ คงดา)

ต.ค.

พ.ย.

ราย

-

-

ร้อยละ

-

-

ธ.ค.

ผูอ้ นุมัติ

ปิยกร อภิบาลศรี
(นายปิยกร อภิบาลศรี)
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบและสืบสวน 1 และ 2

โทรศัพท์

ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 2

53155 หรือ 53159
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทัง้ สิ้น

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

8

-

-

33

-

-

16

-

-

25

82

100

-

-

100

-

-

100

-

-

100

100

การตรวจสอบภาษีทางบัญชีส่งสมฐ.

การตรวจสอบภาษี
6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผล
การตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักฯ
ทราบหรือสั่งการต่อไป
7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ. เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการต่อไป
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

2,396,040 บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

1,177,520 บาท
3,573,560 บาท
หน้า 14

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 15 ตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการกากับดูแลของกรมสรรพสามิต
ผู้รับผิดชอบหลัก

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่ามีเสถียรภาพ

กลยุทธ์ที่ 1.3.1

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปราม เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี
และการปราบปราม

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ผู้อนุมัติ

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องการส่งออกสินค้าในการกากับดูแลของกรมสรรพสามิต

วัตถุประสงค์

ปิยกร อภิบาลศรี
(นายปิยกร อภิบาลศรี)

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบภาษีและการปราบปราม

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

3. เพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีและการปราบปรามให้มีมาตรฐาน
นางสาววาสนา จ่ายพัตร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปราม สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สินค้าในการกากับดูแลของกรมสรรพสามิตเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

โทรศัพท์

53135
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. มีฐานข้อมูลที่เพียงพอและสนับสนุนขีดความสามารถในการตรวจสอบภาษีและปราบปราม
3. การตรวจสอบภาษีและการปราบปรามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.วางแผนการตรวจสอบการส่งออกสินค้าฯ (ร้อยละ 15)

Process : ร้อยละความสาเร็จ

ร้อยละ

15

2. รวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 15)

ของการดาเนินงาน

ร้อยละ

15

3. การออกตรวจสินค้าฯ (ร้อยละ 60)

ร้อยละ

4. รายงานผลการออกตรวจเสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10)

ร้อยละ
Output :
จานวนครั้งในการออกตรวจ

ครั้ง

รายงานผลการออกตรวจ

ฉบับ

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20

20

20
10

1

1
1

3

1
1

3

1

Outcome :
รายงานผลการออกตรวจเสนอกรมฯ
เห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ฉบับ

1

 เงินงบประมาณ

จานวน

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

-

1

บาท

1,438,000 บาท
1,438,000 บาท
หน้า 15

ยุทธศาสตร์ที่ 2
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 16 พัฒนาการดาเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing Business
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1.1

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อแก้ไขแบบหรือขั้นตอนการออก
หนั
ญสาหรัาเนิ
บการขนสุ
ราออกจาก
2.เพืงสื่ออพัสฒาคันาการด
นงานสาหรั
บสินค้า

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ

สุนายอาคม
ราให้สอดคล้
งกัาอางค์
บและรองรับ Ease of
อ่วอมส

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สานักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

สามารถปรับปรุงกระบวนการทางานและพัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุรา
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
25
25
25
25
Output: แนวทางการปรับปรุง
ฉบับ
กระบวนการทางาน

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาข้อมูล ข้อกฎหมายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุรา
2. กาหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางานและพัฒนา
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุรา/จัดทาร่าง
ประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อแก้ไขแบบหรือขั้นตอนการออกหนังสือสาคัญ
สาหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุรา
3. การเปิดโอกาสให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในการดาเนินการร่วมกัน

Outcome :
ระดับความสาเร็จการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วม

4. นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางานและพัฒนา
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราให้ผู้บริหารกรม
สรรพสามิต

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯเห็นชอบ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ลงชื่อ
ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้อนุมัติ

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ โทร.52161

ระยะเวลาดาเนินการ

ระดับ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

1

5

5

1
เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

รวมทัง้ สิ้น

100
1

ฉบับ



ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1

บาท
บาท
บาท
หน้า 16

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 17 ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสาหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นาไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อรองรับพรบ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับใหม่)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. ภาษี
สรรพสามิต (ฉบับใหม่) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
1. เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถยนต์
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
1. นายวิกรม สมิตเวช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์
51413
2. นางสาวชนิดา มหาสุข
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์
52254
3. นางสาวกานต์ ขาสังข์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
โทรศัพท์
52283
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ที่นารถยนต์ไปทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างขั้นตอนการผลิต สามารถขอใช้สิทธิ
ระยะเวลาดาเนินการ
นารถยนต์ออกจากโรงอุตสาหกรรม โดยยังไม่ต้องชาระภาษี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ
ในประเทศ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
Output : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
10
10
ดาเนินงาน

ธิบดี วัฒนกุล
( นายธิบดี วัฒนกุล)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ร้อยละ

3. ดาเนินการและแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

4. เสนอร่างฯ ที่ปรับปรุง ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ

20

ฉบับ

1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

2. ประชุมหารือสานักกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนาข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรม ฯ
(ร้อยละ 30)

Outcome : ร่างประกาศเสนอกรมฯ
เห็นชอบ

10

วัฒนา กิจงาม
(นายวัฒนา กิจงาม)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

10

10

15

15

1

บาท
บาท
บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 18 ปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1.1

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางานให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

2. เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการทางาน
นางรัตนา ชิณวงศ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีกระบวนการทางานที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ชัยรัตน์ แช่ด่าน
(นายชัยรัตน์ แช่ด่าน)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์

มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
โทรศัพท์ 52147

และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ
ต.ค.

1. จัดทาร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และ Output: ร่างประกาศ
วิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและ
เงื่อนไขว่าด้วยการนาเมล็ดพันธ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด
ยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ฉบับ

2. เชิญประชุมสานักงานสรรพสามิตพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมหารือแก้ไขร่างประกาศ

ฉบับ

Output : รายงานการประชุม

ผู้อานวยการสานักมาตรฐาน

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.
1

ก.พ.

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
1

1

1

3. ส่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ Outcome : ร่างประกาศเสนอกรมฯ
เกี่ยวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและเงื่อนไขว่า เห็นชอบ
ด้วยการนาเมล็ดพันธ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น
หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

ฉบับ

1

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน



เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

บาท

1
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โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 19 พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้านามันหล่อลื่นและนามันที่คล้ายกัน
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 2.2.1

สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษ๊เพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ว่าที่ นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
(นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล)
ผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน

ผู้อ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์

การตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม

สินค้าและของกลาง

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางศิริพร อินทรผล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน เพื่อใช้ในการเครือ่ งมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และสร้างสมดุล

ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ โทรศัพท์ 54342

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ตัวชีวัด

พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ามันหล่อลื่น

Process: ร้อยละความส้าเร็จของ
การด้าเนินงาน

ได้น้าเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพื่อใช้
พิจารณาพิกัดอัตราภาษี

Output: เกณฑ์การพิจารณาพิกัด
ภาษีสินค้า

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ร้อยละ

Outcome : รายการทดสอบ
ตัวอย่างสินค้า
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ไตรมาสที่ 1
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.
50

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทังสิน

50

100

ฉบับ

1

1

ตัวอย่าง

30

o

เงินงบประมาณ

จ้านวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จ้านวน

รวมทังสิน

จ้านวน

30

60
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 20 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี เพือ่ รองรับกฎหมายใหม่
(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขและระยะเวลาในการนารถยนต์ออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินคาทัณฑ์บนเพือ่ ทดสอบประสิทธิภาพ ลงวันที่ 23 ธ.ค.59
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2

การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1.1

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
1. เพื่อเป็นมาตรฐานในการใช้สิทธิทางภาษีรถยนต์

วัตถุประสงค์

วัฒนา กิจงาม
(นายวัฒนา กิจงาม)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

ธิบดี วัฒนกุล

2. เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

1. นายวิกรม สมิตเวช
2. นางสาวชนิดา มหาสุข
3. นางสาวกานต์ ขาสังข์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ฝ่ายอานวยการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
กิจกรรมหลัก

( นายธิบดี วัฒนกุล )

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

51413
52254
52283 ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม พรบ. ภาษี
สรรพสามิต (ฉบับใหม่) และประกาศกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

Output : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.
10

เม.ย.
10

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ร้อยละ

3. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างๆ และแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

4. เสนอร่างฯ ที่ปรับปรุง ให้กรมสรรพสามิตเห็นชอบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

20

Outcome : ร่างประกาศเสนอกรมฯ เห็นชอบฉบับ

1

o
o

ก.ย.
100

2. ประชุมหารือสานักกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและสรุปประเด็นปัญหาของอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงประกาศกรม ฯ (ร้อยละ 30)

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

10

เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

-

บาท

10

10

15

15

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 21 ทบทวนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต เพือ่ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบัน
(สอดคล้องกับแผน 5 ปี)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

(นางสุคนธ์ ชาญชลยุทธ์)

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

นิติกรชานาญการพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 2.1.1

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

ผู้อนุมัติ
ทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

สุคนธ์ ชาญชลยุทธ์

ลงชื่อ

สุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์)

และตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศในโลกยุคปัจจุบัน
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นายปฏิภาณ ตั้งวิจิตร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนกฎหมายและระเบียบ

ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

นิติกรปฏิบัติการ
ตาแหน่ง
สานักกฎหมาย

โทรศัพท์

52346

ระยะเวลาดาเนินการ
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตได้รับการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอเพี่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับ
อนุบัญญัติที่ต้องมีการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไข

ตัวชี้วัด
Output : จานวนกฎหมายที่
ได้มีการทบทวน

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

ไตรมาสที่ 2

ฉบับ

พ.ย.
2

ธ.ค.
3

ฉบับ

2

3

ม.ค.

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3

ก.พ.
2

มี.ค.
3

2

3

เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค.
2

มิ.ย.
3

2

3

ก.ค.

ส.ค.
2

ก.ย.
3

2

3

รวมทั้งสิ้น
20

2. วางแผนการและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ

Outcome :

4. เสนอความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาเสนอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา

จานวนกฎหมายที่ได้มีทบทวน
หรือปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

บาท

20
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 22 สัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน
1. เพื่อบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุสรรคที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจใบยาสูบ
2. เพื่อรับทราบข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบในฤดูการผลิตต่อไป
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจใบยาสูบ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ผู้อนุมัติ

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
จานวนครั้งในการจัดสัมมนา
จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
รายงานสรุปผลการสัมมนา
Outcome :
ร้อยความพึงพอใจของผู้เข้ารับสัมมนา
ระดับความสาเร็จของการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
(นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ)์
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ลงชื่อ
ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ระยะเวลาดาเนินการ
นางวรางคณา สุวรรณรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 52619
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สามารถบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับใบยาสูบ ข้อมูลการวางแผนการผลิตใบยาสูบและใช้ข้อมูล
เพื่อกาหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.

1. วางแผนการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ (ร้อยละ 20)
2. กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าสัมมนา เช่น
ผู้ประกอบธุรกิจใบยาสูบ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต (ร้อยละ 20)
3. ประสานงานกับ สนง.สรรพสามิตภาค และพื้นที่
ที่มีการเพาะปลูกใบยาสูบ (ร้อยละ 20)
4. ขออนุมัติการจัดสัมมนา ผู้ประกอบ (ร้อยละ 20)
5. ดาเนินงานจัดสัมมนาและสรุปผลการสัมมนาเสนอกรมฯ
(ร้อยละ20)

ลงชื่อ

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ร้อยละ
ร้อยละ

20
20

ร้อยละ

20

ร้อยละ
ร้อยละ

20

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20

ครั้ง
คน
ฉบับ

1
80
1

1
80
1

ร้อยละ

85

85

ระดับ

5

5

จานวน
o เงินงบประมาณ
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น จานวน
รวมทั้งสิ้น
จานวน

800,000.00
800,000.00

บาท
บาท
บาท
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เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
ระดับ1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระดับ2 จัดทาร่างประกาศกระทรวงการคลัง
ระดับ3 เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ4 ออกประกาศกระทรวงการคลัง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 23 ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพหรือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก
การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
1. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อใช้มาตรการภาษีในการควบคุมและจากัดการบริโภคสินค้าที่ทาลายสุขภาพ
นางสาวอาริยา ภู่วัฒนะกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี สานักแผนภาษี
ประชาชนมีการบริโภคสินค้าที่ทาลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลดลง
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Process:
ระดับความสาเร็จของ
ระดับ
1
1
1
การดาเนินงาน
ระดับ
ระดับ

ลงชื่อ

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี

โทรศัพท์ 54136
ระยะเวลาดาเนินการ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

1

1

1

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ฉบับ

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
5

2

2
3

3
4

ระดับ
Output:
สรุปผลกระทบจากการ
ออกมาตรการภาษี
Outcome:
ประกาศกระทรวงการคลัง

ผอ.จะขอใช้เรื่อง น้ามันหล่อลื่น

รัชฎา วานิชกร
(นางสาวรัชฎา วานิชกร)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ระดับ

ระดับ5 จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบหลัง
การออกมาตรการเสนอเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

5

-

-

-

ฉบับ
o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

จานวน
จานวน
จานวน

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

บาท
บาท

-

บาท
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เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
ระดับ1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ2 จัดทาร่างประกาศกระทรวงการคลัง
ระดับ3 เสนอร่างประกาศเข้าคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ4 ออกประกาศกระทรวงการคลัง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 24 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก
การปฏิรปู การส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ลงชื่อ

รัชฎา วานิชกร
(นางสาวรัชฎา วานิชกร)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ณัฐกร อุเทนสุต
เพื่อส่งเสริมรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์และการลงทุน
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
ผลิตรถยนต์ ผลิตหรือประกอบแบตเตอรี่ในไทย
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์
ตาแหน่ง
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54133
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี สานักแผนภาษี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
เกิดการลงทุนผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่ในประเทศเพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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:
ระดับความสาเร็จของ
ระดับ
1
1
1
1
1
การดาเนินงาน
2
3
4

4

4

4

5
Output:
สรุปผลกระทบจากการ
ออกมาตรการภาษี
Outcome:
ประกาศกระทรวงการคลัง

ผอ.จะขอใช้เรื่อง EV

5

4

ระดับ5 จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ ผลกระทบหลัง
การออกมาตรการเสนอเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

รวมทั้งสิ้น

ฉบับ

ฉบับ

-

-

-

o เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

จานวน
จานวน
จานวน

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

บาท
บาท

-

บาท
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โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 25 พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้านามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

การปฏิรูปส่งเสริมภาคเอกชนในการชับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 2.1.1

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพ โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมและให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ว่าที่ นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
(นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล)
ผู้อ้านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์
สินค้าและของกลาง

สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางศิริพร อินทรผล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม เพื่อใช้ในการเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการ

โทรศัพท์ 54342

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก
ศึกษาเชือเพลิงทางเลือกที่เป็นน้ามันอื่นที่ไม่ได้
ผลิตจากปิโตรเลียม

ตัวชีวัด

หน่วยนับ
ต.ค.

Process: ร้อยละความส้าร็จของการ
ด้าเนินงาน

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.
50

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทังสิน

50

100

ฉบับ

1

1

ตัวอย่าง

30

30

ร้อยละ

ได้น้าเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพื่อใช้พิจารณา Output: เกณฑ์การพิจารณาพิกัดภาษี
สินค้าปี 2560
พิกัดอัตราภาษี
Outcome : รายการทดสอบตัวอย่าง
สินค้า

ไตรมาสที่ 1



เงินงบประมาณ

จ้านวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จ้านวน

รวมทังสิน

จ้านวน
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 26 บูรณาการสร้างจิตสานึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี)
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 2.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

1. เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนเป้าหมายนาไปสู่การสร้างจิตสานึก

วัตถุประสงค์

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
เลขานุการกรม

เพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
2. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพสามิต
ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
โดยมุ่งเน้นการให้ความสาคัญ กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรมสรรพสามิต
นางสาวจารุณี ฉายวิริยะ
ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โทรศัพท์ 55713
ฝ่ายประสานราชการ สานักงานเลขานุการกรม
1. กรมสรรพสามิตได้ดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม ร่วมกับชุมชนต้นแบบ ที่มีคุณภาพ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีความสัมพันธ์อันดีกับกรมสรรพสามิต พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
2. ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 20)

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ต.ค.
5

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
5

ธ.ค.
5

ม.ค.
5

2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมสรรพสามิตอนุมัติโครงการและงบประมาณ (ร้อย
ละ 10)

10

3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 10)
4 ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ 40)
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ (ร้อย
ละ 10)

10
10
2.5

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ครั้ง
ร้อยละ
o
o

1

10
2.5

10
2.5

10
2.5

10
40
10

1

1

5
1
85

10
4
85

85
เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

10

5
Output : จานวนกิจกรรม
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

20

6. ติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

มี.ค.

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 27 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาทและภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิตมากขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ของกรมสรรพสามิต
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้น
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน

ลงชื่อ

พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
เลขานุการกรม

โทรศัพท์ 51611

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อใช้จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ต.ค.
5

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

2. วิเคราะห์ กาหนด ระยะเวลา และรูปแบบการ
ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
100

5

3. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติ
4. สานักบริหารการคลังและ รายได้ดาเนินการจัดจ้าง

10
10

5. ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

5

5

10

10

10

10

10

10

Output :

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

จำนวนวีดท
ิ ัศน์ทผ
ี่ ลิต
จำนวนรำยงำนประจำปี
จำนวนเคำน์เตอร์นท
ิ รรศกำร
จำนวนครัง้ ทีจ
่ ัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์

แผ่น
เล่ม
ชุด
ครัง้

จำนวนสติ๊ กเกอร์
จำนวนแผ่นพับ
Outcome : ร้อยละของความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้
มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชน

แผ่น
แผ่น
ร้อยละ

400
2,500
274
1

400
2,500
274
2

1

5,000
45,000
80

R

เงินงบประมาณ

จานวน

2,962,900 บาท

R

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

1,110,000 บาท
4,072,900.00 บาท

5,000
45,000
80

หน ้ำ 27

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 28 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2.1

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัตริ าชการของกรมสรรพสามิต
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาวลลิตา ชาลัง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ฝ่ายประสานราชการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนาความต้องการของประชาชน
กิจกรรมหลัก

1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และกาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
พร้อมทั้งกาหนดประเด็นพร้อมทั้งกาหนดประเด็นที่จะนามา
สร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ลงชื่อ

รัชตา สุคนธนิตยกุล
(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)

โทรศัพท์ 55742

เลขานุการกรม
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

สานักงานเลขานุการกรม

ไปกาหนดแนวทางในการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Process :
ระดับความสาเร็จ
ระดับ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
มีค.
ก.พ.
1

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

1

รวมทั้งสิ้น

ระดับ 5

ของการดาเนินงาน
2

2. แต่งตั้งคณะทางานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต
(Stakeholder)
3. จัดทาแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2
3
4

4. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จครบถ้วน
โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการและรายงาน
ความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร
5. เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4

5
Output :
ร้อยละความสาเร็จของแผนสร้างการมีส่วนร่วมฯ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

85

85

o
o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท
หน้า 28

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 29 สรรพสามิตสัญจร
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 2

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5

การปฏิรูปการส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2

นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 2.2.1

สร้างสมดุลในการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

รัชตา สุคนธนิตยกุล
(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จรัสพงษ์ สมานบุตร

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบ

(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)

และติดตามการปฏิบัติงานของสานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่/สาขา ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

เลขานุการกรม

ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานนาเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ

ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่ได้รับ
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

จากการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต นาเสนอกรมสรรพสามิตเห็นชอบ
น.ส.ชวรัสย์ รูปโฉม
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ฝ่ายประสานราชการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแนวทางการดาเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูง

โทรศัพท์ 55748

สานักงานเลขานุการกรม

ของกรมสรรพสามิต เพื่อตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของสานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที/่ สาขา
ให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน
2. กรมสรรพสามิตเห็นชอบในแผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder)
หรือเพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่ได้รับจากการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต นาเสนอกรมสรรพสามิตพิจารณา
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาแผนการตรวจ Output : ร้อยละความสาเร็จ
ราชการของผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต และ
ของการดาเนินงาน
แผนงาน/กิจกรรมการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชน หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder (ร้อยละ 60)

หน่วยนับ
ร้อยละ

2. นาผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนงานโครงการนาเสนอ
กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 40)
Outcome : รายงานสรุปผล
การศึกษาฯ เสนอกรมเห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ฉบับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

ต.ค.
-

พ.ย.
-

ธ.ค.
-

ม.ค.
-

ก.พ.
-

มี.ค.
-

เม.ย.
10

พ.ค.
10

มิ.ย.
10

ก.ค.
10

ส.ค.
10

ก.ย.
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

-

100

1

บาท
หน้า 29

ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาขีดสมรรถะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 30 จ้างที่ปรึกษาสารวจ และออกแบบปรับปรุงสานักงาน เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

ผู้รับผิดชอบหลัก

อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทาแบบแปลนมาตรฐานสาหรับพื้นที่ให้บริการประชาชนของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกันทั่วประเทศให้ทันสมัยและเป็นสากล
ระยะเวลาดาเนินการ
3. เพื่อยกระดับการให้บริการอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อกรมสรรพสามิต
นางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 55917

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กรมสรรพสามิตมีแบบแปลนมาตรฐานสาหรับปรับปรุงพื้นที่ในการให้บริการที่มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ยุคล กำเหนิดแขก
(นำยยุคล กำเหนิดแขก)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจากกรมรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นต่อกรมสรรพสามิต
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1.สารวจและรวบรวมข้อมูลการให้บริการของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาทั่ว
ประเทศ(ร้อยละ 10)

Output : ฐานข้อมูลสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/
พื้นที่สาขาทั่วประเทศที่ทันสมัย

2.สารวจความพร้อมเพื่อปรับปรุงสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขาทั่วประเทศ (ร้อย Output : จานวนสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่
ละ 10)
สาขา ที่มีความพร้อมในการปรับปรุงพื้นที่ในการ
ให้บริการประชาชน ปี 2560

ฉบับ

พ.ย.
1

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

หน่วยงาน

3. สารวจและรวบรวมข้อมูลในสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ณ สถานที่
ปฏิบัติงานจริง (ร้อยละ 10)

Output : รายงานผลการสารวจข้อมูล

ฉบับ

4. สารวจและรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการให้บริการประชาชน

Output : รายงานผลการสารวจปัญหาอุปสรรค

ฉบับ

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
1

60

60

1

1
1

1

5. จ้างที่ปรึกษาสารวจและออกแบบปรับปรุงสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา(ร้อย Output : รายงานผลการจัดจ้างที่ปรึกษา
ละ 40)

ฉบับ

6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงสานักงาน
และแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ให้ริการประชาชน ของสานักงานทั่วประเทศ เสนอให้
ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 10)

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ

1

1

Output :
รายงานสรุปแนวทางการปรับปรุงสานักงานทั่ว
ประเทศเสนอกรมฯ เห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

1,000,000.00 บาท

จานวน

1,000,000.00 บาท

รวมทั้งสิ้น

หน ้า 30

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 31 ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานรองรับแผนพัฒนากฏหมายภาษีสรรพสามิต
(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
: การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
: การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

: บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
: บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทางานและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ระยะเวลาดาเนินการ
นายอัคเดช วินัยพานิช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 55914
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. สร้างความโปร่งใสในการทางาน ลดการใช้ดุลยพินิจ
2. มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ลดขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความเรียบง่าย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม

กิจกรรมหลัก

3. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ยุคล กำเหนิดแขก
(นำยยุคล กำเหนิดแขก)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

1. สารวจกระบวนงานในปัจจุบันเพื่อกาหนดกระบวนการทางาน Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ที่สาคัญและกระบวนการสนับสนุนทั้งหมดของทุกหน่วยงาน และ ดาเนินงาน
กาหนดกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง(ร้อยละ 50)

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
50

2. จัดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ(ร้อยละ 30)
3. สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)

ร้อยละ
ร้อยละ

30
20

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบหลัก

รวมทั้งสิ้น
100

Output :
รายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอกรมฯ
เห็นชอบ

ฉบับ

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Outcome :
รายงานสรุปผลกระบวนงานที่ต้องจัดทาคู่มือ
เสนอกรมฯ ลงนามเห็นชอบ

ฉบับ

-

-

-

-

-

-

-

1

1

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท
หน้า 31

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2560
โครงการที่ 32 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

1. เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความต่อเนื่อง และสามารถเข้าสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อให้การจัดทารายงานผลการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสรรพสามิต
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
: นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
ตาแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

ลงชื่อ

ระยะเวลาดาเนินการ

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ยุคล กาเหนิดแขก
(นายยุคล กาเหนิดแขก)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ : 55912

: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
: กรมสรรพสามิตมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิผล
กิจกรรมหลัก

1. ทบทวนคาสั่งแต่งตัง้ กรรมการหรือคณะ ทางานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (ร้อยละ 20)

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการ

หน่วยนับ
ร้อยละ

2. จัดทาข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 20)
3. จัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพและ
ติดตามผลความสาเร็จของการดาเนินงาน จานวน 3 ครั้ง (ร้อยละ 30)

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
20

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

20
10
10

10

4. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน เพื่อสมัครของรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (ร้อยละ 15)

10

20
30

15

15

5. สรุปรายงานผลการดาเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 15)

10

15
Output :
จานวนครั้งที่จัดอบรมหรือประชุม
Outcome :
รายงานผลการดาเนินงานสมัคร
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด

ครั้ง

รวมทั้งสิ้น

1

1

1

ฉบับ

15
3

1

1

 เงินงบประมาณ
จานวน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
จานวน
3,673,600 บาท
รวมทั้งสิ้น
จานวน
3,673,600 บาท
หมายเหตุ: 1. กรอบระยะเวลาและกาหนดการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดกาหนดโดย สานักงาน ก.พ.ร. (รวมถึงการประกาศรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการรายหมวด) (กิจกรรมหลักที่ 4)
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

หน ้า 32

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

โครงการที่ 33 ปรับปรุงกระบวนการทางานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก

อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ลงชื่อ

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรบูรณาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ยุคล กำเหนิดแขก
(นำยยุคล กำเหนิดแขก)

2. เร่งรัด ติดตามการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผล

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ระยะเวลาดาเนินการ

3. ส่งเสริมการดาเนินการตามเกณฑ์พัฒนาคุรภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4. สอดคล้องกับการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการฯ
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นายญาณวุฒิ ปาละชัยวุฒิ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการในระดับสากล
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ตาแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

ระดับ 1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ

Process :

ทางานและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรบูรณาการ
ระดับ 2 จัดทาคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

โทรศัพท์ 55915

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
5

ระดับ

1
2

ระดับ 3 จัดทาระบบติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กร

3

แบบบูรณาการ
ระดับ 4 เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินการ

4

ระดับ 5 จัดทารายงานสรุปผลการปรับปรุงกระบวนงานและ

5

ประเมินผลเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
Output :
รายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอกรมฯ
เห็นชอบ

ฉบับ

1

1

หน่วยงาน

1

1

Outcome :
หน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น

หน ้า 33

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 34 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

อิสรีย์ บุ่งอุทุม
(นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

พัชรี เพ็ชรสันทัด

2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)

1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่หน่วยรับตรวจ

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและโปร่งใสตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี ระเบียบการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยี

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

และด้านการบริหาร
3. ติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับตรวจนาข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

4. ให้คาปรึกษา แนะนา เพื่อให้นาไปปรับปรุง/แก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยรับตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

กิจกรรมหลัก

1. จัดทาแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) (ร้อยละ Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
13)

ร้อยละ

ต.ค.
2

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

2

3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25)

ร้อยละ

2

4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

5. การให้คาปรึกษาแนะนา (ร้อยละ 12)

ร้อยละ
ร้อยละ

6. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan) ประจาปี
พ.ศ.2560 (ร้อยละ 10)
Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ
Outcome :
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ

โทรศัพท์ 51116

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
1

ธ.ค.
1

ม.ค.
2

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
2

มี.ค.
1

เม.ย.

2

2

3

3

3

4

3

2

1

2

6

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
2

1

ฉบับ
ร้อยละ

4

4

1

2

5

2

1

3

1

1

1

1

1
10

6

2
100

2
100

80

80

1

1

1

1

1

1

2

3
100

2
100

1
100

3
100

5
100

1
100

100

80

80

ร้อยละของผลสารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
ร้อยละ
85
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ หมายถึง การวัดผลจากหน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

จานวน

471,700.00 บาท

รวมทั้งสิ้น

100

2

1

80

ก.ย.

1

1

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

ก.ค.

1

2

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

มิ.ย.
2

27
100
80

85

85

471,700.00 บาท
บาท

หน ้า 34

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 35 จัดทาสื่อให้คาปรึกษาแนะนาและเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

อิสรีย์ บุ่งอุทุม
(นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

พัชรี เพ็ชรสันทัด

2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ
วัตถุประสงค์

(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)

1. ให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจเชิงรุก

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

2. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานตรวสอบภายในเป็นเชิงรุกมากขึ้น
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

3. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม

ระยะเวลาดาเนินการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 51116

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงหน่วยรับตรวจมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

10

10

10

10

10

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

Process :
1. จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ (ร้อยละ 50)

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ
ร้อยละ

2. เป็นวิทยากรให้กับบุคคลในหน่วยงาน (ร้อยละ 40)
3. สรุปผลการให้คาปรึกษาแนะนาและเสริมสร้างความรู้ (ร้อยละ 10)

10

20

100

10

ร้อยละ

10

Output :
รายงานผลการให้คาปรึกษาเสนอกรมฯเห็นชอบ

ฉบับ

จานวนสื่อที่ผลิต

เรื่อง

จานวนครั้งที่บรรยายให้ความรู้

ครั้ง

Outcome :
ร้อยละความเข้าใจของหน่วยรับตรวจ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

1
1
1

1
1

1

1
1

ร้อยละ

1

1

5
3
80

o เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น

80

หน้า 35

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 36 ติดตามการรับและนาส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับและนาเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ถูกต้อง และเป็นแนวทาง

นิชานันท์ อัครนววิสิฐ

ลงชื่อ

(นางนิชานันท์ อัครนววิสิฐ)
ผู้อานวยการส่วนบริหารรายได้และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เดียวกันทุกศูนย์ต้นทุนทั่วประเทศ

ผู้อนุมัติ

วิวัฒน์ เขาสกุล

ลงชื่อ

(นายวิวัฒน์ เขาสกุล)

2. เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการสานักบริหารการคลัง

3. เพื่อให้งบการเงินของกรมมียอดรายได้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางวิภาวดี สาริการินทร์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ โทรศัพท์ 51732

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การรับและนาเงินส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS ด้วยวิธี Interface ถูกต้อง

และรายได้
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

และปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. ติดตามผลการนาส่งข้อมูลรายได้ระบบ GFMIS

Process :

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ร้อยละความสาเร็จของการ

ปรับปรุงการรับและนาส่งข้อมูลให้ถูกต้อง

ดาเนินการ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ฉบับ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

o เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

3. สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลการรับและนาส่ง
เงินรายได้ในระบบ GFMIS
4. รายงานข้อมูลรายได้เสนอกรมสรรพสามิต

Output :
รายงานข้อมูลรายได้ภาพรวม
Outcome :
ร้อยละความถูกต้องของการรับและ
นาส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

รวมทั้งสิ้น

หน้า 36

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 37 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีได้ถูกต้อง

กนกภรณ์ อินไชย

ลงชื่อ

(นางกนกภรณ์ อินไชย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติ

วิวฒ
ั น์ เขาสกุล

ลงชื่อ

(นายวิวฒ
ั น์ เขาสกุล)

2. เพื่อให้สามารถจัดทารายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง

ผู้อานวยการสานักบริหารการคลัง

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวกนกรัตน์ จิตรภักดี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 58103

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดทาบัญชีการเงินของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต มีความถูกต้อง ครบถ้วน
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. ติดตามรายงานการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS

Process :

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละความสาเร็จของการ

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

เพื่อปรับปรุงการบันทึกบัญชีการเงิน
3. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน ในสังกัด
กรมสรรพสามิต

Output :
รายงานผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีเสนอกรมฯเห็นชอบ

4. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน

Outcome :

ในสังกัดกรมสรรพสามิต

ร้อยละความถูกต้อง

หน่วยนับ

และรายได้
ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ฉบับ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

o เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

และความรับผิดชอบด้านบัญชี
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

รวมทั้งสิ้น
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 38 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้รับผิดชอบหลัก

กฤษณี ช่อสะอึก
(นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกรวดเร็ว และง่ายในการเข้าทาธุรกรรมได้ทั้งผ่านกรมสรรพสามิต และหน้าระบบ Single Sign On กระทรวงการคลัง

ผู้อนุมัติ

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

2. เพื่อสร้างข้อมูลผู้ประกอบการในการเชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิตโดยให้บริการข้อมูลเชื่อมต่อกับ ๓ กรมภาษีในการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ
กับกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื่อปรับปรุงการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ
ตาแหน่ง

ระยะเวลาดาเนินการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบสารสนเทศ ที่รองรับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ๓ กรมภาษีกระทรวงการคลัง
2. ระบบสารสนเทศ ที่เข้าใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของทั้ง ๓ กรมภาษีกระทรวงการคลัง
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. เสนอร่างขอบเขตงาน (TOR)

Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

2. ดาเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ

3. ส่งแผนการดาเนินงาน
4. กาหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์
5. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)
2. รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง
3. เอกสารแผนการดาเนินงาน
4. เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของระบบงาน

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

5. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ฉบับ

Outcome: ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
15

โทรศัพท์

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

54202

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15
20
25
25
1

1
1
1
1

1
1

ฉบับ

1

10

ร้อยละ

o

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

40

1

1

50

100

20,000,000.00 บาท
บาท
20,000,000.00 บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 39 การพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สมศักดิ์ หงษ์เกษมศักดิ์
(นายสมศักดิ์ หงษ์เกษมศักดิ)์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถอานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ผู้นาเข้า และผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนสามารถยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ผู้อนุมัติ

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

2. เพื่อพัฒนาระบบงานและมีระบบฐานข้อมูลรองรับในการขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตสาหรับสารละลายไฮโดรคาร์บอน

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

3.สามารถควบคุม กากับ ตรวจสอบ และติดตามการนาสารละลายไฮโดรคาร์บอนไปใช้
ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ หงษ์เกษมศักดิ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายจากการยื่นแบบด้วยกระดาษ โดยการยื่นแบบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์

64419
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. มีรายงานสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถแสดงผลในรูปแบบที่ง่าย
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

2. ดาเนินการประชาวิจารณ์แล้วเสร็จ

ร้อยละ

3. ดาเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ

ร้อยละ

4 ส่งแผนการดาเนินงาน

ร้อยละ

5. กาหนดขอบเขตความต้องการระบบคอมพิวเตอร์

ร้อยละ

6.เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
10

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

10
10
20
20
30

(Design Document)
Output :

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)

ฉบับ

2.เอกสารการประชาพิจารณ์

ฉบับ

3. รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง

ฉบับ

4. เอกสารแผนการดาเนินงาน

ฉบับ

5. เอกสารการศึกษาวิเคราะห์ขอบเขตของระบบงาน

ฉบับ

6. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ฉบับ

Outcome: ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมาย

ร้อยละ

1

1
1

1
1

1
1

1
1

10

50



เงินงบประมาณ

จานวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

16,000,000.00 บาท

1
1

1

40

100

16,000,000.00 บาท

หน้า 39

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 40 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสาหรับอาคารศูนย์สารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (Network and Security System)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบหลัก

พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์
(พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาและติดตัง้ เครือข่ายและระบบความปลอดภัยเครือข่ายสาหรับอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
สารอง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

ผู้อนุมัติ

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศของ กรมสรรพสามิต ได้อย่างต่อเนื่องโดยมีระยะเวลา
หยุดให้บริการน้อยที่สุด

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้จัดทา แผนงาน / โครงการ

3. ระบบเครือข่ายมีความยืดหยุน่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถขยายตัวได้ในอนาคต
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องชานาญงาน
นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบเครือข่ายศูนย์สารองข้อมูลมีความทันสมัย และสามารถรองรับการเชือ่ มโยงข้อมูลมายัง

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

โทร. 63512

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้อย่างรวดเร็ว
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการระบบเครือข่ายร่วมกันระหว่างศูนย์หลักและศูนย์สารอง
3. สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดเหตุขัดข้องที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาร่าง TOR ขอบเขตงาน

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

2. ประชาพิจารณ์

ร้อยละ

3. ประกวดราคาและลงนามในสัญญา

ร้อยละ

4. วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบติดตัง้ ระบบฯ

ร้อยละ

5. จัดส่งอุปกรณ์ และอบรมความรู้ดา้ นระบบเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัย

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
15

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15
20
20
30

Output :

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)

ฉบับ

2.เอกสารการประชาพิจารณ์

ฉบับ

3. เอกสารประกวดราคาและลงนามในสัญญา

ฉบับ

4. เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

ฉบับ

5. เอกสารจัดส่งเครื่องมือ และอุปกรณ์

ฉบับ

Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ

1

1
1

1
1

1
1
30



เงินงบประมาณ

จานวน



เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทั้งสิ้น

จานวน

55,000,000

1
1

1

70

100

บาท
บาท

55,000,000

บาท
หน้า 40

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้จัดทา แผนงาน / โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาร่าง TOR ขอบเขตงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 41 จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์เพือ่ ทดแทนเครื่องเดิมและเพิม่ เติมเพือ่ ใช้ในการปฏิบัติงาน
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. เพื่อทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เดิมที่ไม่คุ้มค่าแก่การบารุงรักษา (มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี)
2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมในการขยายบริการระบบงานต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ผู้อนุมัติ

3. เพื่อให้การมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องชานาญงาน
นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ

ระยะเวลาดาเนินการ

ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กรมสรรพสามิตสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ อย่างต่อเนื่อง
2. ลดความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ไม่สามารถให้บริการได้
3. เจ้าหน้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
15
ดาเนินงาน

2. ประชาพิจารณ์
3. ประมูลโดยวิธี e-Bidding พร้อมลงนามในสัญญา
4. ส่งมอบเครื่องไปยังพื้นที่ตามงวดงานที่ 1 (500 เครื่อง)
5. ส่งมอบเครื่องไปยังพื้นที่ตามงวดงานที่ 2 (500 เครื่อง)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)
2.เอกสารการประชาพิจารณ์
3. เอกสาร e-Bidding และลงนามในสัญญา

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

4. รายงานผลการส่งมอบเครื่องไปยังพื้นที่ตาม
งวดงานที่ 1

ฉบับ

5. รายงานผลการส่งมอบเครื่องไปยังพื้นที่ตาม
งวดงานที่ 2

ฉบับ

6. เอกสารการประเมินผลและตรวจรับ
Outcome : ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์
(พินิจ วิฑูรย์สฤษฎ์ศิลป์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
โทร. 63512

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15
20
25
25
1

1
1
1

1
1
1

1

50

ร้อยละ



อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินงบประมาณปี 2560
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

40,800,000
40,800,000

1

1

50

100

บาท
บาท
บาท
หน้า 41

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 42 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT ที่เป็น mobile device, Notebook โดยการกาหนดนโยบาย
และสามารถนาเอานโยบายมาใช้กับระบบสารสนเทศได้
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ โทรศัพท์ 64216
นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสรรพสามิตสามารถบริหารจัดการการทรัพยากร ICT Mobile Device, Notebook อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
20
ดาเนินงาน

2. ดาเนินการประชาพิจารณ์
3. ดาเนินการประกวดราคา
4. ส่งมอบเอกสารแผนการดาเนินโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)
2.เอกสารการประชาพิจารณ์
3. เอกสารการประกวดราคา
4. เอกสารแผนการดาเนินงาน
Outcome:
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
ตามเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20
10
50

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1

1

1
1
1
1

100

100

1
1

ร้อยละ

o

ทวีศักดิ์ ไชยวังราช
(นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

25,000,000.00 บาท
บาท
25,000,000.00 บาท
หน้า 42

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 43 ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กรมสรรพสามิต ระยะที่ 2
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

ผู้รับผิดชอบหลัก

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นายไพโรจน์ สว่างภพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

การประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสื่อ ที่ทันสมัย รวดเร็วและสร้างมาตรฐานในการให้บริการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาร่างขอบเขตงาน (TOR)
2. ดาเนินการประชาวิจารณ์แล้วเสร็จ
3. ดาเนินการประกวดราคาแล้วเสร็จ
4. ส่งแผนการดาเนินโครงการ project plan (งวดที่งาน 1)
5. ส่งมอบและติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 5 พื้นที่และเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Content) เพื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง (งวดงานที่ 2)

ร้อยละ

ต.ค.
10

พ.ย.

อุษามาศ ร่วมใจ
(นางอุษามาศ ร่วมใจ)

ผู้อนุมัติ

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์ 64305
ส่วนพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การให้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่มีประโยชน์โดยที่เนื้อหาของข้อมูลนั้น ถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ไพโรจน์ สว่างภพ
(นายไพโรจน์ สว่างภพ)

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ระยเวลาดาเนินการ
ไตรมาสที่ 3

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
100

10
10
20
25

6. ส่งมอบและติดตั้งระบบสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 5 พื้นที่และเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Content) เพื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง (งวดงานที่ 3) (งวดงานที่ 3)

25
Output :
1.เอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR)
2.เอกสารการประชาพิจารณ์
3. รายงานผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง
4. เอกสารแผนการดาเนินงาน
5. เอกสารการส่งมอบและติดตั้งงวดงานที่ 2
5. เอกสารการส่งมอบและติดตั้งงวดงานที่ 3

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

40

100

Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

20

ร้อยละ

o

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

40
5,850,000
5,850,000

บาท
บาท
บาท
หน้า 43

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 44 จัดทาฐานข้อมูลปริมาณน้าตาลในเครื่องดืม่ และสินค้าอืน่ ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
(สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสูค่ วามเป็นสากล

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

รุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ
(นางสาวรุ่งรัศมี ปานปัญญาเลิศ)
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 3

ผูอ้ นุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

(นางวัลลีย์ อินทรจักร)

วัตถุประสงค์

เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ

นายกิตติภพ สาราญ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

ส่วนวิเคราะห์ 3

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

นาข้อมูลที่ได้จากการจัดทาไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

ตาแหน่ง

ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ โทร.54352

สินค้าและของกลาง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ตัวชีว้ ัด

1.ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ที่

Output : ร้อยละความสาเร็จของ

เหมาะสม

การดาเนินงาน

2.จัดเตรียมเครื่องมือและ

หน่วยนับ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

ร้อยละ

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทัง้ สิ้น

50

100

ร้อยละ

50

จัดซื้อวัสดุใช้สนิ้ เปลือง เช่น
คอลัมน์สารเคมี,สารมาตรฐาน เป็นต้น
Outcome :
รายงานผลการศึกษาวิธีวิเคราะห์น้าตาล

ฉบับ

1

1

เสนอกรมฯ เห็นชอบ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน



เงินงบประมาณ

จานวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทั้งสิน้

จานวน

500,000.00

บาท
บาท

500,000

บาท

หน้า 44

โครงการตามยุทธศาตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 45 จัดซื้อพร้อมติดตั้งจานวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพิม่ เติมระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
(Laboratory Information Management System: LIMS)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.1.1

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

วิเคราะห์สินค้าและของกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการการจัดเก็บภาษีระหว่างกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กับหน่วยงานผู้ขอรับบริการทดสอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ว่าที่ รต. นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
(นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อนุมัติ

วัลลีย์ อินทรจักร
(นางวัลลีย์ อินทรจักร)
ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์

โดยการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์รองรับจานวนผู้ใช้งานระบบให้เพิ่มขึ้น

สินค้าและของกลาง

สาหรับการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

นายกิตติภพ สาราญ
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
ส่วนวิเคราะห์ 2 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ขอรับบริการทดสอบสามารถเข้าใช้งานระบบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มจานวนผู้ใช้งานระบบให้มากขึ้นรองรับการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต

โทรศัพท์ 54342

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ติดตั้งเพิ่มจานวนผู้ใช้งาน (Concurrent Output: จานวนผู้ใช้งานระบบที่
User License)
เพิ่มขึ้น

ชุด

อบรมการใช้งานระบบให้กับหน่วยงาน Output: จานวนหน่วยงานผู้ขอรับ
ผู้ใช้ระบบ (ผู้ขอรับบริการทดสอบ)
บริการสามารถใช้งานระบบ

หน่วยงาน

ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ขอรับ
บริการที่ใช้งานระบบ LIMS
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

Outcome: ร้อยละความพึงพอใจ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.
43

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
43

2

2

ร้อยละ

85



เงินงบประมาณ

จานวน

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

รวมทั้งสิ้น

จานวน

8,000,000.00

85

บาท
บาท

8,000,000.00

บาท
หน้า 45

โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 46 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

จตุพร คฤหบดี
(นายจตุพร คฤหบดี)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิค
และวิ
ได้อย่โาลกทั
งมีปศระสิ
าพให้มีเป็โอกาสแลกเปลี
นมาตรฐานสากล
2.
เพื่อธส่ีกงารจั
เสริดมเก็ให้บบภาษี
ุคลากรมี
น์ทที่กว้ธิาภงไกล
่ยนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานทั้งในและ

ผู้อนุมัติ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

นอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

+

นายจตุพร คฤหบดี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนบริหารงานฝึกอบรม สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะปฏิบัติงานรองรับภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ตามที่ได้กาหนดไว้
กิจกรรมหลัก

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โทรศัพท์

ไตรมาสที่ 1

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4

2. กาหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

10

3. ขออนุมัติดาเนินโครงการต่อผู้บริหาร

ร้อยละ

15

15

4. ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน

ร้อยละ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

คน

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Output : จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม

ม.ค.

ไตรมาสที่ 3

ร้อยละ

Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

ธ.ค.

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ต.ค.
10

1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร

พ.ย.

53351-2

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

1,500

Outcome :
ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ 80
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

80

 เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น

80
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 47 จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิตตามแผนยุทธศาสตร์
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

ผู้จัดทาแผนงานโครงการ

นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปัญจนี ทิพโกมุท
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท )
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง

ตัวชี้วัด

เบอร์โทรศัพท์ 53331

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

โครงการการจัดการองค์ความรู้ของ

Process : ร้อยละความสาเร็จ

กรมสรรพสามิต : สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
บทบาท/ภารกิจของกรมฯ และการประเมิน

ของการดาเนินงาน

สมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน

องค์ความรู้

3 องค์ความรู้
1. องค์ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต

Outcome :

2. ความรู้การพัฒนาคุณภาพ/
การบริหารงานในองค์กร

จานวนองค์ความรู้ภาษีสรรพสามิตที่ได้รับ
การเผยแพร่

3. องค์ความรู้รองรับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

Output : จานวนครั้งในการจัดการ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ระยะเวลาดาเนินการ

ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลัก

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3

ร้อยละ

มี.ค.
35

ครั้ง

1

เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค.

มิ.ย.
35

ก.ค.

1

องค์ความรู้
ร้อยละ

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
30

100

1

3

3

3

70

70

การประเมินร้อยละ 70
 เงินงบประมาณ

จานวน

-

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

2,000,000 บาท

จานวน

2,000,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 48 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

อิสรีย์ บุ่งอุทุม
(นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิ าร

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

พัชรี เพ็ชรสันทัด

2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัตงิ านให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะของบุคลากรในองค์กร

ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

2. เพื่อให้ระบบการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิ าร
นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การตรวจสอบภายในสามารถผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพสามิต

โทรศัพท์ 51116

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. สามารถเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
3. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

Process :
1. แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลกลุ่มตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(IDP)

ฉบับ

1

ครั้ง

1

2. พัฒนาบุคลากรตามแผนฯ

จานวนครั้งในการจัดการความรู้

1

1

2

3. การจัดการความรู้

จานวนนวัตกรรม

เรื่อง

1

1

4. ปรับปรุงกระบวนการทางาน (นวัตกรรม)

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ฉบับ

1

1

Output :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯเห็นชอบ

ฉบับ

1

1

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

100

100

5. สรุปผลการพัฒนาบุคลากร

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o เงินงบประมาณ

จานวน

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

-

บาท

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท
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โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

โครงการที่ 49 บริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ผู้รับผิดชอบหลัก

ปาณิสรา เกษรบัว
( นางสาวปาณิสรา เกษรบัว)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามการดาเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคลให้สาเร็จ

ผู้อนุมัติ

สิริพร ธนนันทนสกุล
(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

ตามเป้าหมาย ตามแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

2. เพื่อจัดทารายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ สาหรับประกอบการจัดทา
แผนแม่บทในระยะต่อไป
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวปาณิสรา เกษรบัว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ติดตามการดาเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนแม่บทให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย

โทรศัพท์

53254 , 53257

สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. จัดตั้งคณะทางานบริหารแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 15)

Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ

พ.ย.
15

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

2. จัดประชุมมอบหมายหน้าที่งานให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาโครงการและ
ดาเนินการตามแผนแม่บท (ร้อยละ 5)

ร้อยละ

5

3. ติดตามการดาเนินงานตามแผนแม่บท ฉบับที่ 1 (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

6

4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนแม่บทรายปี (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

20

5. ประเมินผลการดาเนินโครงการตามแผนแม่บทประจาปีและจัดเตรียมแผนการ
ดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณถัดไป (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

20

6. ทบทวนการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนแม่บทเพื่อปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

20

ฉบับ

1

1

1

1

6

8

Output :
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผน
แม่บทเสนอกรมฯเห็นชอบ
Outcome :
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี เสนอ
กรมฯ เห็นชอบ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ฉบับ

 เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น

หน้า 49

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 50 เพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2 .1

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสูค่ วามเป็นสากล

(นายวิสุทธิ์ ธนกุลสมบัต)ิ
ผูอ้ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

วิสุทธิ์ ธนกุลสมบัติ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

สุพจน์ ศักดิพ์ ิบูลย์จิตต์

ลงชื่อ

เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการจัดทารายงานการตรวจพิสูจน์ของกลาง

(นายสุพจน์ ศักดิพ์ ิบูลย์จิตต์)

การเก็บรักษาของกลาง การดาเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์และจัดการของกลาง

ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย

ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวแสงทิพย์ ปานตระกูล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์โทร 51517

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง สานักกฎหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

และพื้นที่สาขา สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1.ออกให้ความรู้ คาแนะนา

Output

ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จานวนครั้งที่ออกให้ความรู้

2.ประเมินผลการทดสอบ

กับเจ้าหน้าที่

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

ครั้ง

1

1

1

1

1

5

ร้อยละ

60

60

60

60

60

60

Outcome
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิน้

จานวน

บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 51 ให้ความรู้เพือ่ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดี
ผู้รับผิดชอบหลัก

เดชา บุญอินทร์

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ลงชื่อ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2 .1

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการจัดทาสานวนคดี การเปรียบเทียบคดี

(นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์)

การดาเนินการเกี่ยวกับคดีถูกต้องตรงตามระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

(นายเดชา บุญอินทร์ )
ผู้อานวยการส่วนคดี
ผู้อนุมัติ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นายประพฤกษ์ ชมภู่

ตาแหน่ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนคดี สานักกฎหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา สามารถจัดทาสานวนคดี เปรียบเทียบคดี และดาเนินการอื่นๆ

สุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์

ลงชื่อ

นิติกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

เกี่ยวกับการดาเนินคดีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. ออกให้ความรู้ คาแนะนา
ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Output :

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้

Outcome :

ความรู้

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

จานวนครั้งที่ออกให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ครั้ง

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 4

พ.ค.

มิ.ย.

1

60

ก.ค.

รวมทั้งสิ้น

ส.ค.

ก.ย.

1

1

1

5

60

60

60

60

การประเมิน ร้อยละ 60
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

o

เงินงบประมาณ

จานวน

บาท

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการที่ 52 สัมมนาหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

นิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต

ลงชื่อ

(นายนิติพัฒน์ ทรงเนติเชาวลิต)
ผู้อานวยการส่วนอุทธรณ์
ผู้อนุมัติ

สุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์)

อันเกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรกการติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก และการดาเนินคดี

ผู้อานวยการสานักกฎหมาย

เพื่อติดตามเงินคืนในชั้นศาล
2. เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการออกคาสั่ง การปฏิบัติงานและการติดตามเงินคืน

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

กรณีโครงการรถยนต์คันแรก ที่บุคลากรจาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานทั้งกฎหมาย ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวสุนิสา เพลินสาราญ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนอุทธรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถยนต์คันแรก

ตาแหน่ง

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

โทรศัพท์

52354

สานักกฎหมาย

การติดตามเงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก และการดาเนินคดีในชั้นศาล
2. ทาให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของสานักกฎหมาย สานักงานสรรพสามิตภาคและสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของกรมสรรพสามิต
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. รวบรวมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการทาคาสั่งปกครอง Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
และข้อกฎหมายในการติดตามเงินคืนกรณีรถยนต์คัน
แรกกาหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการดาเนินการ

ร้อยละ

2. จัดการสัมมนาตามโครงการ

ร้อยละ

3. สรุปผลการจัดการดาเนินการเสนอกรม

ร้อยละ
Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.
10

เม.ย.
10

พ.ค.
10

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

20

20
15

15

ฉบับ

1

1

ร้อยละ
o
o

80

80

Outcome:
ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

- บาท
4,000,000.00 บาท
4,000,000.00 บาท
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โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 53 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม
วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

จตุพร คฤหบดี

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

(นายจตุพร คฤหบดี)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติ

สิริพร ธนนันทนสกุล

1.ดาเนินการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากร

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรูค้ วามสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นายจตุพร คฤหบดี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่วนบริหารงานฝึกอบรม
1.ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรูจ้ ากการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 53351-2
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.เขียนโครงการและข้ออนุมัตโิ ครงการ

Process : ร้อยละความสาเร็จ

ร้อยละ

2.ขออนุมัตใิ ช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

ของการดาเนินงาน

ร้อยละ

3.การดาเนินการประสานงานเกี่ยวกับโครงการ
ฝึกอบรม และรับสมัคร

ร้อยละ

4.ขออนุมัตจิ ัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

5.ดาเนินการฝึกอบรม

ร้อยละ

6. รายงานผลการประเมินโครงการ

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
20

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15
20
15
10

10
5

5

Output :
ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลร้อยละ 80

ร้อยละ

90

90

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ

80

80

 เงินงบประมาณ

จานวน

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

1,600,000 บาท

จานวน

1,600,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

-

บาท
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โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 54 กรมสรรพสามิตใสสะอาด (ศูนย์ร้องเรียน)
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เอกรินทร์ เกิดทอง
( นายเอกรินทร์ เกิดทอง )
นิติกรชานาญการพิเศษ

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสูค่ วามเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ผูอ้ นุมัติ

สิริพร ธนนันทนสกุล

2.เพื่อปลูกฝัง่ จิตสานึก การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ

นายเอกรินทร์ เกิดทอง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ส่วนวินัยและจริยธรรม
1.ลดการทุจริตคอรับชั่นและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)

ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

53262

ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2.ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการขององค์กรได้อย่างเป็นธรรม
กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

การดาเนินโครงการศูนย์บริการประชาชน
(ศูนย์ร้องเรียน)

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

35

35

30

100

ฉบับ

1

1

ร้อยละ

80

80

Output :
รายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอ
กรมฯ เห็นชอบ
Outcome :
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ
ตอบสนอง
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิน้
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

โครงการที่ 55 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตสู่มาตรฐานสากล
(สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี)
: การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
: การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

: บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
: พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล
1. เพื่อเพิ่มดัชนีความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตให้อยู่ในระดับดีมาก

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

ระยะเวลาดาเนินการ

นางสาวภิญญดา รุ่งชวนนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรโปร่งใสของกรมสรรพสามิต
2. กรมสรรพสามิตมีดัชนีด้านความโปร่งใสอยู่ใน 50 อันดับแรกของหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.
1

ระดับ

2. กาหนดให้ผู้นาในทุกหน่วยงานของกรมถ่ายทอดประกาศกรมสรรพสามิตในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานไปยังระดับปฏิบัติ

ระดับ

2

3. กาหนดรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย จัดประชุมชี้แจงแนว
การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ

3

4. ดาเนินการจัดส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์เพิ่มเติมให้โครงการประเมินเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ระดับ

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

Outcome
ค่าดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ใน
ระดับดีมาก

รวมทัง้ สิ้น
5

4

ระดับ
Output :
ร้อยละของการรับรู้นโยบายด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
กรมสรรพสามิต

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

ยุคล กำเหนิดแขก
(นำยยุคล กำเหนิดแขก)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

โทรศัพท์ 55914

1. กาหนดแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยจัดทาเป็นประกาศ Process : ระดับความสาเร็จของการ
กรมสรรพสามิต เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต ดาเนินงาน

5. สรุปผลการดาเนินการและประเมินผลเนอผู้บริหาร

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติ

2. ยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมสรรพสามิตอยู่ในระดับสากล
ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ

อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ลงชื่อ

5

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

80

80

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

-

80

80

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
บาท
-

บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 56 ศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)

ลงชื่อ

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ผูจ้ ัดทาแผนงาน/โครงการ

นายปัญจพล สัตยานุรักษ์

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานสรุปผลการศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1

ลงชื่อ
พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล
ผูอ้ นุมัติ
ยุคล กำเหนิดแขก
(นำยยุคล กำเหนิดแขก)
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างองค์กร กระบวนการดาเนินงานและความเหมาะสมของตาแหน่งงานในแต่ละหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน และสนับสนุนยุทธศาสตร์
ระยะเวลาด
องค์กาเนิ
ร นการ
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
3. เพื่อให้สามารถกาหนดตาแหน่งในแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและประเภทของงาน มีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่เสียไป

กิจกรรม

ตาแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

ต.ค.
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทาโครงสร้าง

Process : ระดับความสาเร็จของ

องค์กรกรมสรรพสามิต
ระดับ 2 ศึกษา วิเคราะห์ สารวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

การดาเนินงาน

ระดับ

พ.ย.

โทรศัพท์ 51919

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.
1

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
5

ระดับ

2

โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งงาน กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติ
งานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนามาศึกษา วิเคราะห์
การปรับโครงสร้างองค์กร
ระดับ 3 วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม และเปียบเทียบกับหน่วยงานอื่น

ระดับ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีภารกิจงานที่คล้ายคลึงกัน
ระดับ 4 จัดทาร่างกรอบการบริหารงานใหม่ของกรมสรรพสามิต

ระดับ

เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ระดับ 5 สรุปผลโครงการและส่งรายงานผลการศึกษาการปรับ

ระดับ

5

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

3
4

โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ
Output :
รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯ
เห็นชอบ
Outcome :
โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต
รูปแบบใหม่
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน

 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

-

บาท
บาท

จานวน

-

บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 57 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรับและจ่ายแสตมป์สรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1

พัฒนาขีดความสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิตมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

นพดล ศิรวิ ฒ
ั นากร

ลงชื่อ

(นายนพดล ศิรวิ ฒ
ั นากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติ

วิวฒ
ั น์ เขาสกุล

ลงชื่อ

(นายวิวฒ
ั น์ เขาสกุล)

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้

3. เพื่อให้การรับและจ่ายแสตมป์สรรพสามิตเกิดประสิทธิผล ลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสุวรรณา อนิวรรตนกูล ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ โทรศัพท์ 51767

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิตให้มีมาตรฐาน

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

2. ลดการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. รวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค

Process :

ระดับ

2. แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขกฎหมาย

ระดับความสาเร็จของ

2

3. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ

การดาเนินงาน

3

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

1

5
3

3

3

3

4. สรุปร่างกฎหมายเกี่ยวกับแสตมป์สรรพสามิต

3

3

3
4

เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารของกรม
5. ส่งร่างกฎหมายให้สานักกฎหมายเพื่อดาเนินการ

5
Output :

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร่างกฎหมายเกี่ยวกับแสตมป์

ฉบับ

1

1

Outcome :
รายงานสรุปประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคเสนอกรมฯ

ฉบับ

1

1

o เงินงบประมาณ

จานวน

-

บาท

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

-

บาท

จานวน

-

บาท

รวมทั้งสิ้น
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 58 ก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 9

การส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3

บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2.1

พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ประพนธ์ ใหญ่สงู เนิน

ลงชื่อ

(นายประพนธ์ ใหญ่สงู เนิน)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ

-

ผู้อนุมัติ

สุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล)

1. เพื่อให้สานักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อานวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรื่องค่าเช่าที่พักและสร้างขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการ
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีสถานทางานที่ทันสมัย

4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าที่พักของข้าราชการ

2. เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือชาระภาษี

5. บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรื่องที่พัก

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่

6. สร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการ

กิจกรรมหลัก
1. การจัดทาแบบก่อสร้าง และรายละเอียด
การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
2. การสารวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อการ
จัดทาแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง
3. การตรวจงานก่อสร้าง

ตัวชี้วัด

โทรศัพท์

ไตรมาสที่ 1

หน่วยนับ

55858 ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 2

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

โครงการ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

โครงการ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

ร้อยละ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Output :
จานวนโครงการที่จัดทารูปแบบและ
รายละเอียดแล้วเสร็จ
จานวนโครงการที่ทาการสารวจ
สถานที่ก่อสร้าง
Outcome :
ร้อยละของข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

o

เงินงบประมาณ

จานวน

2,530,400.00 บาท

o

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

บาท

รวมทั้งสิ้น

จานวน

2,530,400.00 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 59 ปฏิรูประบบภาษี
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรปู กฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มมาตรฐานทางการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อปฏิรปู ระบบภาษีของกรมสรรพสามิต

ลงชื่อ

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ลงชื่อ
ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผู้อนุมัติ

2.เพื่อพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิต
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สานักมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถมีข้อมูสาหรับการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตเพื่อปฏิรปู ระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1.ศึกษาข้อมูลในการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตเบื้องต้น
และดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ
แสตมป์สรรพสามิต

Process :

2.ผลการดาเนินงานของที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ
แสตมป์สรรพสามิต

Output:

3.นาเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบแสตมป์สรรพสามิตเพื่อ
ปฏิรปู ระบบภาษีให้ผู้บริหารกรมสรรพสามิต

Outcome

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

รายงานผลการศึกษาและพัฒนาฯ
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯเห็นชอบ

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ โทร.58530

หน่วยนับ

ร้อยละ

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

25

25

25

25

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100

ฉบับ

1

ฉบับ

1
1



เงินงบประมาณ

จานวน

บาท



เงินฝากค่าใช้จ่ายท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

บาท
บาท

1
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โครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 60 Excise Innovation Awards ครั้งที่ 7
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1

ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ
พัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

-

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นาเสนอรูปแบบการให้บริการ

ผู้จัดทาแผนงานโครงการ

นายคติ อาภากุลอนุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

สานักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นวัตกรรมใหม่ดา้ นบริการ
กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก

ปัญจนี ทิพโกมุท
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง

ตัวชี้วัด

(นางสิริพร ธนนันทนสกุล)
เบอร์โทรศัพท์ 53332

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดาเนินการ
หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. ประชุมคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
กรมสรรพสามิตเพื่อกาหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ
2.10)จัดทาประกาศคณะทางานฯ กาหนดการส่งผลงานการประกวด และสถานที่

สิริพร ธนนันทนสกุล

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

นาเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มี

ร้อยละ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15

15

2

การส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)
4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดาเนินการพิจารณา

ร้อยละ

15

คัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท

ร้อยละ

และประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก(ร้อยละ 30)
6. จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 10)
Output : จานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
Outcome : จานวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัล
Outcome: ร้อยละนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ร้อยละ
เรื่อง

15
6

6

ราย

6

6

ร้อยละ

100

100

 เงินงบประมาณ

จานวน

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

จานวน

4,500,000 บาท

จานวน

4,500,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

-

บาท
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

โครงการที่ 61 สารวจราคาขายปลีกและจัดทาฐานข้อมูลราคาขายปลีกสาหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4

การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 4.1

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

1. เพื่อสร้างฐานข้อมูลราคาขายปลีกส้าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ เครื่องดื่ม แบตเตอรี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน้าหอม

วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ

(นายธิติ ตันสกุล)
นักวิชาการภาษีช้านาญการ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

นายธิติ ตันสกุล

นักวิชาการภาษีช้านาญการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนยุทธศาสตร์ภาษีต่างประเทศ ส้านักแผนภาษี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีฐานข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าสุรา ยาสูบ เครื่องดื่ม แบตเตอรี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน้าหอมเบืองต้น

ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต )

2. เพื่อใช้ในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จากการเปลี่ยนฐานภาษีบนฐาน
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย และราคาซี.ไอ.เอฟ. มาเป็นราคาขายปลีกแนะน้า
ตาแหน่ง

ธิติ ตันสกุล

ผู้อ้านวยการส้านักแผนภาษี

โทรศัพท์ 54171

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมพร้อมการเปลี่ยนฐานในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นราคาขายปลีกแนะน้า
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

Process:
1. แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินการจ้างที่ปรึกษา
2. จัดจ้างที่ปรึกษา

ร้อยละความส้าเร็จของ

100
5

ร้อยละ

10

การด้าเนินงาน

3. จัดท้าแผนการด้าเนินโครงการ

10
25

4. ลงพืนที่ส้ารวจราคาขายปลีกของสินค้าสุรา ยาสูบ เครื่องดื่ม แบตเตอรี่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน้าหอม

25

5. ออกแบบและจัดท้าฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน้า ส้าหรับสินค้าสุรา
ยาสูบ เครื่องดื่ม แบตเตอรี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และน้าหอม

25

6. รายงานการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
จากการเปลี่ยนฐานภาษีบนฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ราคาขาย
ส่งช่วงสุดท้าย และราคา ซี.ไอ.เอฟ มาเป็นราคาขายปลีกแนะน้า

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

Output:
รายงานผลการศึกษาเสนอกรมฯเห็นชอบ

ฉบับ

Outcome:
ฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน้า

ชุด
o
✓

เงินงบประมาณ

o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทังสิน

จ้านวน

10,000,000 บาท

จ้านวน

บาท

จ้านวน

10,000,000 บาท

1

1

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการที่ 62 ติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 8

การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
การปฏิรูปกฎหมายการคลังและการบริหารการคลังของประเทศ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4

ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อไปสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม (ถ้ามี)

ขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
-

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มน้าอัดลมให้ทันสมัย เป็นธรรมและโปร่งใส

ตัวชี้วัดหลัก

2. เพื่อน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บภาษี ทดแทนการใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ฝาฯ)
ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการ โทรศัพท์ 52137
นายมงคล สุดโต

ผู้จัดทา/ตาแหน่ง/เบอร์โทรศัพท์

นายทศพร นิลสิน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จัดเก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
2. ลดต้นทุน และขันตอนการด้าเนินงานทังต่อภาคเอกชน และภาครัฐ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

ลงชื่อ

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ร้อยละ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ระยะเวลาดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

Process : ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน

ผู้อนุมัติ

ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัตกิ าร โทรศัพท์ 52137

ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 / กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

1. จัดท้าร่างรายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของ
โครงการ (ร้อยละ 25)

พิน แสงจันทร์
(นายพิน แสงจันทร์)
นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบหลัก

กิจกรรมหลัก

ลงชื่อ

พ.ย.

ไตรมาสที่ 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

100

ร้อยละ

3. ด้าเนินการติดตังเครื่องมืออุปกรณ์มาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์
สื่อสารทางไกล จ้านวน 6 โรงงาน 14 สายการผลิต ได้แล้วเสร็จ
(ร้อยละ 50)

ร้อยละ

50

Output :
จ้านวนโรงงานที่ตดิ ตังอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ ได้
แล้วเสร็จ

โรงงาน

6

Outcome :
จ้านวนโรงงานที่ตดิ ตังอุปกรณ์ระบบมาตรวัดฯ
และผ่านการทดสอบระบบแล้วเสร็จ

โรงงาน

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

25

2. จัดซือจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง (ร้อยละ 25)

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมาย

ส.ค.

25

ร้อยละ

15
R เงินงบประมาณ
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทังสิน

จ้านวน
จ้านวน
จ้านวน

32,150,000.00
32,150,000.00

15

6

25

6

6

30

85

บาท
บาท
บาท
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