โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักแผนภาษี
เดือน มกราคม 2563

โครงสร้างผู้บริหารกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์
องค์การสุรา
โรงงานไพ่

กลุ่มตรวจสอบภายใน

o
o
o

o
o
o
o

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
กรมสรรพสามิต

รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

นายปิยกร อภิบาลศรี

นายวรวรรธน์ ภิญโญ

นายธิบดี วัฒนกุล

o
o
o
o

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 1 และ 2

สานักบริหารการคลังและรายได้
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สานักกฎหมาย
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ 4

o
o
o
o

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ 6

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

นายวิวัฒน์ เขาสกุล

นางสิริพร ธนนันทนสกุล

ว่าง

ว่าง

สานักแผนภาษี
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และ 10

o
o
o
o

สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และ 8

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI :

1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 642,600 ล้านบาท 2. ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 200 ล้านลิตร 3. ปริมาณการบริโภครถยนต์ไฟฟ้า (EV/Hybrid/Plug-in Hybrid) เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 15
4. การแจ้งสูตรการผลิตเครื่องดื่มที่มปี ริมาณน้ำตาลลดลง 160 รายการ SKU หรือ จำนวนเครื่องดื่มที่ได้รับ Healthier Logo เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

13. ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
18. ประเด็นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ
5. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านกฎหมาย 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
4. การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
5. การคลังการเงินเพือ่ สิง่ แวดล้อม

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

พันธกิจกรมสรรพสามิต
ข้อ 1 นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

ข้อ 2 ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

ข้อ 3 พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ข้อ 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1 บูรณาการการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์ 1.1.1 จัดทำฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
1. ติดตามและวิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพสามิต (สผษ. ภาค พื้นที่)
2. Data Lake and Data Analytic Model for Big Data (ศทส.)
3. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม (สตป.)
4. พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต (กตส.)
5. พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (กตส.)
6. จัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้า (กรส.)
7. เพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา (กรส.)
เป้าประสงค์ 1.2 ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
8. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (สผษ.)
9. ปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1)
10. พัฒนาระบบการคืนภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วย Block chain (สมฐ.2)
11. พัฒนาระบบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ e-Stamp (สคร.)
12. เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์(Direct Code) (สคร.)
13. พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสรุ าโรงใหญ่ (กตส.)
14. ส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอินเตอร์เนต (กรส.)
15. บำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์โรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)
16. ตรวจสอบเทคนิคด้านเครื่องมือวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.)
กลยุทธ์ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการ
รั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
17. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป. ภาค พื้นที่)
18. ปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์ (สตป.)
19. บูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ (สตป.)
20. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมง (สตป.)
21. ตรวจสอบภาษี (Post Audit) (กตส. ภาค พื้นที่)
22. ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิต (กตส.)
23. ควบคุม รวบรวมและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)
24. ปรับปรุงกระบวนการแจ้ง ตรวจสอบและติดตามราคาสรรพสามิต (กรส.)
25. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต (สกม.)
26. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
(สุราแปลงสภาพ) (สมฐ.1)
27. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษียาเส้นปรุง (สมฐ.1)
28. ปรับปรุงระเบียบให้สอดรับกับพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สมฐ.2)
29. พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
และแบบผสมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (สมฐ.2)
30. พัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (สมฐ.2)
31. พัฒนาการเติมสาร Marker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
(สมฐ.2)
32. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์ที่มที ี่นั่งเกิน10คนแต่ไม่เกิน15คน (สมฐ.2)
33. ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.)
34. พัฒนามาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและเครื่องมือวัดน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.)
35. เร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (กวข.)
36. ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (กวข.)
37. พัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (กวข.)
38. จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตประจำส่วนภูมิภาค (กวข.)

ข้อ 2 ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และพลังงาน
เพื่อความผาสุกของประชาชน
เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนเกิดความผาสุก
กลยุทธ์ 2.1.1 ใช้มาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
39. บูรณาการสร้างความรู้เพือ่ ลดการบริโภคสินค้าที่มผี ลกระทบต่อสุขภาพและ
สังคม (สลก.)
40. แนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
โดยการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว (สผษ.)
เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดย
คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์ 2.2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผปู้ ระกอบการโดย
คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
41. พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต (สผษ.)
42. พัฒนากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอุตสาหกรรมเบียร์ (Craft Beer)
(สมฐ.1)
เป้าประสงค์ 2.3 มาตรการภาษีสรรพสามิตสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 2.3.1 การติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการภาษีที่มีผล
บังคับใช้แล้ว
43. ติดตามผลของการออกมาตรการภาษีที่มผี ลบังคับใช้ (สผษ.)
44. เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนมากขึ้น (สลก.)

ข้อ 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึน้ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความเชื่อมั่น
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
45. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการด้านการบริหารจัดเก็บ
ภาษี (สลก.)
กลยุทธ์ 3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวก
46. พัฒนากระบวนงานบริหารการบริหารจัดเก็บภาษีแบบเบ็ดเสร็จ (ใบอนุญาตกรุงไทย)
(สมฐ.1)
47. จัดทำหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษียาเส้น (สมฐ.1)
48. Government Easy Contact Center : GECC (กพร.)
49. บริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต (สคร.)
กลยุทธ์ 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
50. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สลก. ภาค พื้นที่)
51. ยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มีหน้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิต
อย่างทันท่วงที (สลก.)
เป้าประสงค์ 3.2 องค์กรตามระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
52. จ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต (กพร.)
53. จ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ าน (Process Improvement
and Redesign) (กพร.)
54. ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.)
55. ตรวจสอบการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์ (กตภ.)
56. Control of lncome accurate in time : CoNan (กตภ.)
57. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (สบค.)
58. กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ (สบค.)
59. ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (กพร.)
เป้าประสงค์ 3.3 ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภาพทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ 3.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล
60. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ (สลก.)
61. จัดซื้อเครือ่ งไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทน (ศทส.)
62. พัฒนาระบบแผนงานและติดตามประเมินผล (ศทส.)
63. ติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
64. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ (สคร.)
เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
กลยุทธ์ 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
65. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค. ภาค พื้นที่)
66. พัฒนาบุคลากรพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (สบค.)
67. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)
68. Excise Innovation Awards ครั้งที่ 10 (สบค.)
69. ให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.)
70. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสจู น์และจัดการของกลาง (สกม.)
71. พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการรองรับรัฐบาลดิจิทลั (กพร.)
72. บูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและกำกับดูแลเชิงรุก (กตภ.)
กลยุทธ์ 3.4.2 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ความผูกพันและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
73. ก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)
74. ปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนุรกั ษ์พลังงาน (สคร.)
75. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต (สคร.)

อนุมัติ

(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กรมฯ อนุมัติตามหนังสือสำนักแผนภาษี ที่ กค 0619/1199 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
วิสัยทัศน์ : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
พันธกิจข้อ 1

พันธกิจข้อ 2

พันธกิจข้อ 3

นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้
เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

ผลักดันมาตรการภาษี
เพื่อความผาสุกของประชาชน

พัฒนาองค์กรแบบพลวัต
ตามระบบราชการ 4.0

ยุทธศาสตร์ข้อ 1

ยุทธศาสตร์ข้อ 2

ยุทธศาสตร์ข้อ 3

ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความ
ผาสุกของประชาชน

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบ
ราชการ 4.0

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนา
ฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1 บูรณาการการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
กลยุทธ์ 1.1.1 จัดทำฐานข้อมูล เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เป้าประสงค์ 1.2 ประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การบริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลด
การรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนเกิดความ
ผาสุก
กลยุทธ์ 2.1.1 ใช้มาตรการภาษีเพื่อ
ความผาสุกของประชาชน
เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ประกอบการมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดย
คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์ 2.2.1 เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดย
คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 2.3 มาตรการภาษี
สรรพสามิตสามารถตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 2.3.1 การติดตามผลและ
เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการภาษีที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
กลยุทธ์ 3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการ
เพื่ออำนวยความสะดวก
กลยุทธ์ 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้าประสงค์ 3.2 องค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 3.๒.๑ พัฒนาการบริหารงาน
ภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 3.3 ระบบเทคโนโลยีมี
เสถียรภาพทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ 3.3.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล
เป้าประสงค์ 3.4 บุคลากรพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตการ
ทำงานที่ดี
กลยุทธ์ 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะที่หลากหลาย
กลยุทธ์ 3.4.2 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ความผูกพันและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

สารบัญ
โครงการ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดทำฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน…………….…………………………………………………………................
2. พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model
for Big Data)......................................................................................................................................................................................................................
3. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่.......................................................................................................
4. พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต......................................................…….
5. พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ……………………………………………………………………………………………………….
6. จัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนำรถยนต์นำเข้า เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560……………….
7. เพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา...................................................................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
8. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี..................................................................................................................................................
9. ปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีดว้ ยระบบ Direct Code............................................................................................................................................
10. พัฒนาระบบการคืนภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบ Blockchain……………………………………………………………………………….
11. พัฒนาระบบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ e-Stamp……………………………………………………………………………………………………………………………….
12. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ ( Direct Code)............................................
13. พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสรุ าโรงใหญ่……………………………........…………………………………………………………………………………………………………
14. ส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ต..........................................................................................................................................................................
15. บำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลโรงอุตสาหกรรมสุรา……………………………………………………………………………………..
16. ตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครือ่ งมือวัดสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน......................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมาย เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
17. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต.............................................................................................................................................
18. ปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. บูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์………………………………………………………………………………………………………………………………
20. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร…………………………………………………….
21. ตรวจสอบภาษี (Post Audit).......................................................................................................................................................................................
22. ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิต……………………………………………………………………………………………………………………………..
23. ควบคุม รวบรวมและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ……………………………………………………………………………………………………………………..
24. การปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคาสรรพสามิต......................................

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน้า

สำนักแผนภาษี

1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ

2
4
5
6
7
8

สำนักแผนภาษี
สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 1
สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 2
สำนักบริหารการคลังและรายได้
สำนักบริหารการคลังและรายได้
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

9
10
11
12
14
15
16
17
18

สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ

19
20
21
22
23
24
25
26

โครงการ
25. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต............................................................................................................................................
26. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (สุราแปลงสภาพ)…………………………………………………………………………………………
27. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษียาเส้นปรุง...………………………………………………………………………………………………………………………………….
28. ปรับปรุงระเบียบให้สอดรับกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชือ้ เพลิง…………………………………………………………………….……………………………………..
29. พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และแบบผสมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า………………………………………………
30. พัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน……………………………………………………………………………………………………………….
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดทำฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมาย
เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมคณะทางานติดตามฯ เพื่อคาดการณ์
รายได้ภาษีสรรพสามิต รายสินค้าและบริการเป็น
รายเดือน
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
เป็นรายสินค้าและบริการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ
และกระทรวงการคลัง
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเพื่อ
เสนอผู้บริหารกระทรวงการคลัง

โครงการที่ 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ภูดศิ จันทน์ขาว
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นายภูดศิ จันทน์ขาว)
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
ณัฐกร อุเทนสุต
2. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้ ร้อยละ 5
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์ 54148
นายภูดศิ จันทน์ขาว
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54146
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์ 54112
นายณัฐกร อุเทนสุต
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาแผนภาษี
ตัวชี้วัด
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.
Process :
ฉบับ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
รายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดเก็บรายได้เสนอกระทรวง
Output :
จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้
ล้านบาท 59,872.33 51,171.37 53,512.33 53,615.89 51,528.48 53,646.22 55,374.89 54,360.63 53,955.52 52,198.13 52,536.49 50,827.73 642,600.00

Outcome:
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บ
รายได้ เทียบกับประมาณการรายได้
รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ร้อยละ

5

5

5

ฉบับ

1

1

2

หน ้า 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Data Lake and Data Analytic Model for Big Data)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูล Data Lake และนาเข้าข้อมูลพร้อมใช้งานเพื่อทา Big Data Analytics
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
โดยใช้ระบบจัดการข้อมูล Hadoop Open source พร้อมการประมวลผลข้อมูลให้พร้อมการใช้งาน
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
2. เพื่อจัดทาขั้นตอนและระบบการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและรูปแบบข้อมูล โดยมีทั้งการทา Data Cleansing
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
และ Data Transformation เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและความถูกต้อง พร้อมใช้งานประมวลผล
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยสนับสนุนภารกิจหลักของ
กรมสรรพสามิตในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราม
4. เพื่อวิเคราะห์ และจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจของกรมสรรพสามิต ทั้งรูปแบบ Structure และ
Unstructured โดยรวมไปถึงข้อมูลจาก Social Network เพื่อจัดทาระบบ Data Lake ใช้ในการทา
Big Data Analytics หรือระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและประมวลผล Big Data
6. สร้างตัวแบบ (Model) เพื่อใช้ในการทานายหรือพยากรณ์ ตามหลักการของ Data Science ได้อย่างถูกต้อง
7. ทาการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายใน และภานนอกในการจัดทาระบบฐานข้อมูล Big Data และสามารถนามาใช้ประโยชน์ตอ่ ของกรมสรรพสามิต
ร้อยละการเบิกจ่ายเนงบประมาณ ร้อยละ 100
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถให้บริการระบบงานหลักของกรมสรรพสามิตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
2. กรมสรรพสามิตมีระบบ Big Data เพื่อรองรับการบริหารการจัดเก็บภาษี และการปราบปราม
3. สรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยในการตัดสินใจบริหารและการดาเนินธุรกรรม
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการให้บริการและการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
15,019,600.00 บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท

หน ้า 2

ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
วีระชัย วงศ์นันทนานนท์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทาร่างขอบเขตงาน(TOR) (ร้อยละ 20)
Process : ร้อยละความสาเร็จ
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (ร้อยละ 20)
ของการดาเนินงาน
3. เอกสารงวดงานที่ 1 ส่งมอบเอกสาร แผนการดาเนินงานโดยละเอียดซึ่งระบุกิจกรรม
บุคคลรับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างงานจานวน 3 ชุด (ร้อยละ 15)
4. เอกสารงวดงานที่ 1 เสนอรูปแบบเอกสารที่จะส่งมอบแต่ละงวดงาน (ร้อยละ 15)
5. เอกสารงวดงานที่ 2 ส่งมอบเอกสารผลผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน
Scope of work (SOW) (ร้อยละ 30)

ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
หน่วยนับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
ร้อยละ
15
ร้อยละ
ร้อยละ

Output : เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 1
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 2
Outcome : ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ร้อยละ

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

64419
64401
64401

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100

15
30
1
1
1
1
100

1
1
1
1
100

หน ้า 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ สานักงานสรรพสามิตภาคและสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการออกตรวจ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15)
2. รวบรวมข้อมูลผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตสาหรับการออกตรวจและ
จัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)
3. การออกตรวจเยี่ยม ณ สานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่เพื่อศึกษาการดาเนินงาน
ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
ปารณีย์ ขุนวงษ์
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์)
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความถูกต้อง แม่นยา มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
สุเมธ ฤทธิ์เจริญ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
(นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ)
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน
3. เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์ และสามารถสารองข้อมูลการปราบปราม
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเมื่อระบบหลักเกิดข้อผิดพลาดได้
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา
สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
1. ข้อมูลผลการปราบปรามมีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยา และเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาให้ข้อมูล
ผลการปราบปรามมีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี 4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 290,000.00
บาท
นางสาววาสนา จ่ายพัตร
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
57921
นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
57911
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์
57781
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทัง้ สิ้น
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 :
ร้อยละ
15
100
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
7
8
ร้อยละ

30

30

4. สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานเสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 10)

10
Output :
จานวนพื้นที่ที่ออกตรวจ
รายงานผลการออกตรวจ
รายงานจานวนคดีและเปรียบเทียบปรับการกระทาผิด
กฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า)
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

พื้นที่
ฉบับ
ฉบับ

ฉบับ

5
1

1

1

1

5
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

10
2
12

1

1

หน ้า 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 4 พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านการตรวจสอบภาษี
ให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 10)
2. กาหนดแผนงานการออกตรวจ (ร้อยละ 10)
3. ออกตรวจเยี่ยม ตรวจแนะนา และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ
(ร้อยละ 40)
- จัดหมวดหมู่เลขทะเบียนแยกรายภาค/พื้นที่/บัญชีพิกัดฯ
- ตรวจสอบ ณ สสพ.ภาค/พื้นที่ยืนยันข้อมูลและสถานะของกิจการ
- ร่วมตรวจแนะนาผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
4. สรุปผลตรวจเยี่ยม ตรวจแนะนา และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ
และทาการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 20)
5. รายงานสรุปผลการดาเนินงานเพื่อ
เสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 20)

ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
กัญญพิชญ์ ลาภมา
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
1. พัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการและประวัติการตรวจสอบภาษี ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยขยายฐานจานวนรายผู้ประกอบการที่ต้องชาระภาษีสรรพสามิต
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่
ให้เข้าสู่ระบบทะเบียนสรรสามิตให้มากขึ้น
ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
3. สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต
4. สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีความสมัครใจในการชาระภาษี และมีความรู้ในข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
1. ผู้ใช้บริการทะเบียนสรรพสามิตได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสะดวกในการใช้งาน
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
181,440.00 บาท
บาท
 เงินงบประมาณ 547,440.00
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53192
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53191
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์
53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
100
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
ร้อยละ
10
ร้อยละ
10
10
10
10

Output :
จานวนครั้งที่ออกตรวจ
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

ร้อยละ

5

5

5

5

ร้อยละ

5

5

5

5

ครั้ง
ฉบับ

1

ฉบับ

1
1

1
1

3
3

1
1

1

หน ้า 5

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบูรณาการข้อมูล และระดมความคิดเห็นจาก
ส่วนกลางและสานักงานภาค/พื้นที่ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
รายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ร้อยละ 15)
2. รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต การชาระภาษีรายเดือน
ประวัตกิ ารตรวจสอบ และข้อมูลภายนอก อย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 30)
3. ติดตามและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษีประจาปีให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัตงิ านในสภาวะการณ์ปัจจุบัน (ร้อยละ 30)
4. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ กาหนดเงื่อนไขความเสี่ยงด้วยค่าสถิติ
และจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามระดับความเสี่ยง พร้อมนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน (ร้อยละ 15)
5. คัดเลือกผู้ประกอบการทั่วประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเสนอกรมฯ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบหลัก
กัญญพิชญ์ ลาภมา
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ลงชื่อ
(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
1. ตรวจสอบภาษีดว้ ยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ผู้อนุมัติ
กัญระพี
1.คัดกรองผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงชาระภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการกระทาความผิดกฎหมายสรรพสามิต
ลงชื่อ
กัญระพี
ร์ ศรีร์ตศรี
พิ ันตธ์พิ ันธ์
2. สร้างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายตรวจสอบภาษีทั่วประเทศที่มีมาตรฐาน
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัตหิ น้าที่
3. สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต
ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
4.พัฒนากระบวนการทางานให้เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
1. การจัดทาแผนการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และลดการใช้ดลุ ยพินิจของเจ้าหน้าที่
2. การจัดเก็บภาษีมีความครบถ้วน และเป็นธรรมต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกราย
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
บาท
บาท
 เงินงบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53192
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53191
นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์
53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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
15
100
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ร้อยละ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ร้อยละ

15

ร้อยละ

10

พิจารณาอนุมัติ เพื่อดาเนินการตามแผนตรวจสอบภาษี (Post Audit) (ร้อยละ 10)

รวม
Output :
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการทั่วประเทศ ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่จัดระดับความเสี่ยงแล้ว
จานวนผู้ประกอบการที่ถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษี
ทั่วประเทศ (ร้อยละ 20 จากผู้ประกอบการ
ที่มีความเสี่ยงมาก)
Outcome :
ร้อยละมูลค่าภาษีของรายที่คัดเลือกตรวจสอบ
ภาษีทั่วประเทศ เทียบกับผลการจัดเก็บรายได้

6

21

6

6

6

6

ฉบับ
ราย

ร้อยละ

500

6

6

6

6

15

10

100

1

1

500

1,000

20

20

หน ้า 6

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 6 จัดทาฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้า เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิกรม สมิตเวช
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
(นายวิกรม สมิตเวช)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
บัญชร ส่งสัมพันธ์
1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้าจากผู้นาเข้า ตามพระราชบัญญัติภาษี
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)
2. ประมวลผลข้อมูลราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้าร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ผู้อำนวยกำรกองกำกับ
และพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกแนะนาของรถยนต์นาเข้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ร้อยละของความครบถ้วนของฐานข้อมูลสินค้ารถยนต์นาเข้าทั่วประเทศ ร้อยละ 95
มีข้อมูลของราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้าเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนาที่ถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อำนวยกำรสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สำนัก และส่วน/ฝ่ำย)
กิจกรรมหลัก

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ - บาท
นายดนัย ฉัตร์วรี ะสกุล
นายวิกรม สมิตเวช
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 1
วัตถุประสงค์

󠄀

หน่วยนับ
ต.ค.

รวมรวมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้าจากผู้นาเข้า

Process :

และช่องทางการยื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนา

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น - บาท
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

52542
52541
52431

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100

100

จัดทารายงานฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้า เพื่อเสนอกรมฯ ทราบ Output :
รายงานฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้า
เสนอกรมฯ ทราบ
ติดตามการสารวจข้อมูลราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้า
ที่ผู้เสียภาษียื่นแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนาตามช่องทางต่างๆ

Output :
ฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้า

ร้อยละของจานวนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนารถยนต์นาเข้าของ
ผู้นาเข้าที่มีข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน

Outcome :
ร้อยละความครบถ้วนของฐานข้อมูลสินค้ารถยนต์
นาเข้าทั่วประเทศ ร้อยละ 95

ฉบับ

ชุด

ร้อยละ

1

1

1

1

2

95

95

หน ้า 7

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 7 เพิม่ ประสิทธิภาพการสารวจราคา
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 2
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคา
ขายปลีกแนะนา เพื่อกาหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสารวจราคาสินค้า
2. กาหนดแนวทางและวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
การสารวจราคา
3. ติดตามและประเมินผลการสารวจราคาขายปลีกสินค้า
4. จานวนข้อมูลราคาสินค้าที่พบจากการสารวจเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 20
ของสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า
5. รายงานผลการดาเนินการตามโครงการ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ส่งเสริมและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการดาเนินการสารวจราคาขายปลีกสินค้า
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะนาตามกฎกระทรวง
การพิจารณาและประกาศกาหนดราคาขายปลีกแนะนา พ.ศ. ๒๕๖๐
3. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะนาในระบบวิชาการกาหนดมูลค่า
ร้อยละของจานวนข้อมูลที่ได้จากการสารวจราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
ที่มีการจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า
กระบวนการตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะนาตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกาหนดราคาขายปลีกแนะนา พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
R เงินงบประมาณ 50,000 บาท
นางสาวนิตยา กันหานนท์
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรกั ษ์
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ตัวชี้วัด
Process :
รายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมูลฯ
Output :
แนวปฏิบัติการสารวจราคา
Output :
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
Outcome :
ร้อยละของจานวนข้อมูลที่ได้จากการสารวจราคาเพิ่มขึ้น
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

ลงชื่อ

ปราโมทย์ สุมังคลานุรกั ษ์
(นายปราโมทย์ สุมังคลานุรกั ษ์)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

บัญชร ส่งสัมพันธ์
(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)
ผู้อานวยการกองกากับและ
พัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 40,000 บาท
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอื่น ๆ และสถานบริการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
R

หน่วยนับ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

ก.ค.

52259
52273
52431

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

1

1
1

1
1

1

ร้อยละ

20

20

ฉบับ

1

1

หน ้า 8

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดหาที่ปรึกษาโครงการและขอความเห็นชอบจากกรมฯ (ร้อยละ 15)
2. ที่ปรึกษาโครงการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
2.1 ศึกษาทบทวนการดาเนินงานของกรมสรรพสามิตที่ผ่านมาพร้อมทั้งศึกษารูปแบบการ
จัดเก็บและการบริหารภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) (ร้อยละ 20)
2.3 ศึกษาบริบทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 10)
2.4 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์ทิศทางของอุตสาหกรรม
สาหรับเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอีก 5 ปีข้างหน้า (ร้อยละ 5)
2.5. ศึกษา และวิเคราะห์การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในต่างประเทศ เพื่อนามาใช้เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 5)
2.6 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้างต้น เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ 5 ปี (ร้อย
ละ 5)
2.7 จัดให้มีการบรรยายสรุปผลการศึกษา จานวน 1 วัน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยาย
จานวนรวมทั้งสิ้น 100 คน (ร้อยละ 5)
2.8 สรุปแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ร้อยละ 5)
3. สรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 8 จัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ภูดิศ จันทน์ขาว
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยืน
(นายภูดิศ จันทน์ขาว)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
1. เพื่อศึกษา ทบทวนแนวทางการดาเนินงานของกรมสรรพสามิตและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต ระยะ 5 ปี
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ ณัฐกร อุเทนสุต
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
2. เพื่อศึกษาและกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแนวนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงการคลังในการกาหนดรายได้สมดุลในอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
6,000,000 บาท
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์ 54147
นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54146
นายภูดิศ จันทน์ขาว
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์ 54112
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาแผนภาษี
ตัวชี้วัด
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
15
ดาเนินการ
100
ร้อยละ
20
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ
Outcome: แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต 5 ปี

ร้อยละ
ร้อยละ
ฉบับ
ฉบับ

20
10
5
5
5
5
5
10
1

1

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 9 ปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ Direct Code
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานักและส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Direct Coding
(เครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ) (ร้อยละ 20)
2. จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางดาเนินการ (ร้อยละ 20)
3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนงาน และยกร่างกฎหมาย
(ร้อยละ 20)
4. นาเสนอร่างกฏหมายให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20)
5. ส่งร่างกฏหมายที่ผู้บริหารเห็นชอบให้สานักกฎหมาย
ดาเนินการต่อไป (ร้อยละ 20)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
เพื่อปฎิรูประบบภาษี รวมทั้งเป็นเครือ่ งมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์)
ร้อยละความครบถ้วนของการติดตั้งระบบ
ร้อยละ 100
กรมสรรพสามิตมีการปฏิรูประบบภาษีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
นั
ก
วิ
ช
าการสรรพสามิ
ต
ช
านาญการพิ
เ
ศษ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 52427
นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานฯ 1
โทรศัพท์ 52151
นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักมาตรฐานฯ 1
โทรศัพท์ 52442
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ตัวชี้วัด
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.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
100
ร้อยละ

Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัตมิ ีผลบังคับใช้
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ
ร้อยละความครบถ้วนของการติดตั้งระบบ

20

ร้อยละ

20

ร้อยละ

20

ร้อยละ

20

ฉบับ

1

1

ฉบับ
ร้อยละ

1
100

1
100
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 10 พัฒนาระบบการคืนภาษีสาหรับสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันด้วยระบบ Blockchain
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
การกากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีนามัน
และผลิตภัณฑ์นามันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
รายงานสรุปผลการประเมิน/คืนภาษีสินค้านามัน
1
ฉบับ
ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
นายพิชัย ชลวิหารพันธ์
นางสาวอาไพ ศุกลรัตน์
นางสุภา เอี่ยมโอภาส
นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุภา เอี่ยมโอภาส
(นางสุภา เอี่ยมโอภาส)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ชลธาร วิศรุตวงศ์
(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

-

บาท
£ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มิ.ย.

ก.ค.

บาท
52363
52363
52241
52211 - 3
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

Process :
1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย
2. จัดตังคณะทางานพัฒนาระบบการคืนภาษีสาหรับสินค้า
นามันและผลิตภัณ์นามันด้วยระบบ Blockchain
3. ศึกษาและจัดทาขันตอนการคืนภาษีและยกเว้นภาษี

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

คาสั่งแต่งตังคณะทางาน

ฉบับ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

100

100

จานวนครังที่รบั ฟังความคิดเห็น

ครัง

1

1

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ

ฉบับ

100

100

1

1

Output :
4. รับฟังความคิดเห็น ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนงานและ
โครงการ

1

1

Outcome :
6. พัฒนาระบบการคืนภาษีสาหรับสินค้านามันและ
ผลิตภัณฑ์นามันด้วยระบบ Blockchain

ระบบดาเนินการแล้วเสร็จ

ระบบ

7. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการนาเสนอกรมฯ

รายงานสรุปผลการประเมิน/คืนภาษีสินค้านามัน

ฉบับ

1

1
1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 11 พัฒนาระบบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ e-Stamp
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

นพดล ศิริวัฒนากร
(นายนพดล ศิริวัฒนากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) โดยกาหนดคุณลักษณะการพิมพ์ที่
ลงชื่อ อัครุตม์ สนธยานนท์
ป้องกันการปลอมแปลงบนดวงแสตมป์ และการควบคุมภาษีสรรพสามิต โดยสามารถตรวจสอบและติดตาม
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์ )
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
ข้อมูลการชาระภาษีของแสตมป์สรรพสามิตทุกดวง (Track and Trace) จากข้อมูลในภาพรหัสคิวอาร์ (QR Code)
และอักษรและตัวเลขจานวนสิบสามหลักให้มีสภาพดีขึ้นโดยใช้นวัตกรรมที่มีความทันสมัย มาปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแสตมป์ ทั้งด้านการรับและการเก็บรักษา การเบิกและจ่ายการส่งคืนและรับคืน การควบคุมแสตมป์สรรพสามิตทางบัญชี
การตรวจสอบ และการทาลายและการตัดบัญชี
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เชื่อมั่นได้ว่าได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่ถูกกฎหมาย ป้องกันการปลอมแปลง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80
1. กรมสรรพสามิตมีปริมาณแสตมป์ที่เพียงพอในการบริหารจัดการแสตมป์ และมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
2. กรมสรรพสามิตสามารถตรวจสอบและติดตามแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) โดยใช้ QR code และ Numbering บนดวงแสตมป์
3. ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เชื่อมั่นได้ว่าได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่ถูกกฎหมาย ป้องกันการปลอมแปลงแสตมป์
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
 อื่นๆ
90,000,000.00 บาท
700,000,000.00 บาท
นางวิภาวดี สาริการินทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
51749
นายนพดล ศิริวัฒนากร
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
51711
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท์
51211
สานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์

หน ้า 12

กิจกรรมหลัก
1.การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับแสตมป์สรรพสามิต
รูปแบบใหม่ (E-Stamp) โดยใช้ QR Code และ
Numbering
บนดวงแสตมป์
(ร้อ่ ยละ
2.การฝึ
กอบรมการปฏิ
บัติงานเพื
รองรั20)
บแสตมป์
3. การรับมอบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่
4. การส่งมอบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

Output :
1. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
2. จานวนครั้งที่จัดอบรม
3. ร้อยละของปริมาณแสตมป์ที่
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้
งานจริ
งในเหตุ: การณ์ปกติ
Outcome
1. ร้อยละความถูกต้องของการ
ตรวจสอบและติดตาม e-stamp
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบงาน

ฉบับ
ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ. มี.ค.
20

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค. ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100

20
20
40

100

1
2
100

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

80

80

ร้อยละ

1
2
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ ( Direct Code)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานักและส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.จัดทา TOR (ร้อยละ 10)
2.คัดเลือกผู้ให้บริการ Direct Coding (ร้อยละ 10)
3. ติดตั้งระบบอุปกรณ์และฝึกอบรม (ร้อยละ 60)
4.ทดสอบเสมือนการใช้งานจริง (ร้อยละ 20)

1.การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ นพดล ศิริวัฒนากร
1.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นายนพดล ศิริวัฒนากร)
1.2.1พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
1.เพื่อนาเทคโนโลยีระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภท
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ อัครุตม์ สนธยานนท์
สุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ ช่วยให้สามารถตรวจสอบสินค้าเมื่อนาออกสู่ตลาดแล้วว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฏหมายที่มีการ
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)
เสียภาษีถูกต้องหรือไม่
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
2.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการนาระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ เพื่อให้การ
ปฎิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับกรมสรรพสามิต รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
ร้อยละความถูกต้องของรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) ร้อยละ 100
1.ระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีสาหรับสินค้าเบียร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2.สามารถใช้ระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) ในการตรวจสอบและปราบปราม การค้า การลักลอบนาเข้าเบียร์อย่างผิดกฏหมาย และการจาหน่ายด้วยการหลีกเลี่ยงภาษี
3.จานวนผู้ที่มีอิทธิพลในการหารายได้จากการขายสินค้าเถื่อนลดลง
4.สามารถใช้ระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding)ควบคุมจานวนสินค้าในท้องตลาดได้
5.กรมสรรพสามิตได้ข้อมูลจานวนสินค้าเบียร์ที่จาหน่ายได้ถูกต้องแม่นยา
ผูกพันเป็นระยะเวลา 7 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2568) และระยะเวลาการจัดหาและติดตั้งระบบ 12 เดือน ก่อนเริ่มให้ใช้งานจริง
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์ร้อยละ 1 เป็นจานวนเงิน 1,350,000,000 บาทต่อปี ผูกพันเป็นระยะเวลา 7 ปี เป็นจานวนเงิน 9,450,000,000 บาท
นางรัชนี โพธิ์ดง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
โทรศัพท์ 51742
นายนพดล ศิริวัฒนากร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
โทรศัพท์ 51711
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้ โทรศัพท์ 51211
สานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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 :
ร้อยละ
10
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
100
ร้อยละ
60
ร้อยละ
20
Output :
1. เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
1
1
2. การติดตั้งระบบอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
สายการผลิต
42
42
3. จานวนครั้งการฝึกอบรม
ครั้ง
2
2
Outcome
1.ร้อยละความถูกต้องของรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์
ร้อยละ
100
100
(Direct Coding)
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ร้อยละ
80
80
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 13 พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. แต่งตัง้ คณะทางานจัดทาคู่มือการตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10)
2. มอบหมายให้คณะทางานศึกษาข้อมูลธุรกิจ และดาเนินกิจการ
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราโรงใหญ่ (ร้อยละ 10)
3. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาคู่มือ (ร้อยละ 10)
4. ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล
ประกอบการเขียนคู่มือการตรวจสอบภาษี โดยกาหนดให้ออกตรวจฯ
เปรียบเทียบลักษณะสินค้าแต่ละภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกาหนด
แนวทางการตรวจสอบเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านต่อไป (ร้อยละ 50)
5. จัดทาคู่มือการตรวจสอบภาษีฉบับร่าง นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
และนาไปใช้ (ร้อยละ 10)
6. ติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 10)

ลงชื่อ

กัญญพิชญ์ ลาภมา

(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นั
ก
ตรวจสอบภาษี
ชานาญการพิเศษ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบภาษีดว้ ยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ลงชื่อ
กัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์
1. เพื่อจัดทาคู่มือการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่
ผูอ้ นุมัติ
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์)
2. เพื่อให้การปฏิบัตงิ านตรวจสอบภาษีสินค้าสุราโรงใหญ่ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัตหิ น้าที่
คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่เสนอกรมเห็นชอบ 1 ฉบับ
ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
1. คู่มือการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่
2. นักตรวจสอบภาษีสามารถนาคู่มือไปใช้ปฏิบัตงิ านด้านการตรวจสอบภาษีสินค้าสุราได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
บาท
#####
บาท
 เงินงบประมาณ 539,820.00
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53192
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53191
นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 2
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1
รวมทัง้ สิ้น
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
100
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
ร้อยละ
10
ร้อยละ
ร้อยละ

10
50

ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
รายงานสรุปแนวทางการจัดทาคู่มือมาตรฐานฯ
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome :
คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภาษีสุรา
โรงใหญ่เสนอกรมเห็นชอบ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

10
10
1

1
1

1
1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 14 ส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 2
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อำนวยกำรสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สำนัก และส่วน/ฝ่ำย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลจานวนผู้เสียภาษี และช่องทางการใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนา
และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาหนังสือแจ้งสานักงานสรรพสามิตภาค สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ขอความร่วมมือในการ
เชิญชวนผู้เสียภาษีให้ใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาในช่องทาง Internet
3. จัดทาหนังสือถึงสานักแผนภาษีเพื่อทบทวนตัวชี้วดั หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ สสภ. และ
สสพ.
4. ติดตามและรายงานผลจานวนผู้เสียภาษีที่ใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาในช่องทาง
Internet พร้อมเปรียบเทียบอัตราร้อยละของการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
5. จานวนผู้เสียภาษีแจ้งราคาขายปลีกแนะนาในช่องทาง Internet

6. รายงานผลการใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาผ่านช่องทาง Internet

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
แพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
(นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ส่งเสริมและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบกอบการในทันทีเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
บัญชร ส่งสัมพันธ์
2. ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลเบื้องต้นเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง ได้ทันที
(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)
3. ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย จากการรับบริการภาครัฐมากขึ้น
ผู้อานวยการกองกากับและ
4. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนาสู่ระบบวิชาการกาหนดมูลค่า
พัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ร้อยละของแบบแจ้งราคาที่ยนื่ แจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40
มีข้อมูลของราคาขายปลีกแนะนาและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนาที่ถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ - บาท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น - บาท
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
52561
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
52561
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์
52431
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม
ตัวชี้วัด
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.
Process : รำยงำนผลกำรรวบรวมและศึกษำข้อมูล
ฉบับ
1
1
Process :
หนังสือเวียน
Process :
หนังสือประสานงาน
Output :
รายงานผลการดาเนินงาน
Outcome :
ร้อยละของแบบแจ้งราคาที่ยนื่ แจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ต
เพิ่มขึ้น
Outcome : รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

2

ร้อยละ

40

40

ฉบับ

1

1
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โครงกำรที่ 15 บำรุงรักษำ ระบบมำตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสำรทำงไกล
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ดว้ ยความถูกต้อง
ผูอ้ นุมัติ
รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด 2 ฉบับ
สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ดว้ ยความถูกต้อง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
� เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
15,069,500
นายกฤษณบดี พลวาปี
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัตกิ าร
ตำแหน่ง
นายสมจิตต์ คาทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ตำแหน่ง
นายจิรวิวัฒน์ นิคม
ตำแหน่ง
รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไปกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ส่วนควบคุมโรงงาน
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
การตรวจสอบดูแลบารุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบ Process :
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
100
100
100
100
ภาษีสรรพสามิตสาหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา
Output :
จานวนมาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
เครื่อง
9
10
10
10
10
9
Outcome :
รายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับ
1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ร้อยละ
ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังที่ 1
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศำสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณทีใ่ ช้ตำมแผนงำน
ผูจ้ ัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

ลงชื่อ

สมจิตต์ คาทรัพย์
(นายสมจิตต์ คาทรัพย์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ลงชื่อ

จิรวิวัฒน์ นิคม
(นายจิรวิวัฒน์ นิคม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
บาท
55845
โทรศัพท์
55834
โทรศัพท์
55811
โทรศัพท์

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมำสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น

100

100

100

100

100

10

10

10

10

98

1
85

2
85

ก.ย.
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โครงกำรที่ 16 ตรวจสอบทำงเทคนิคด้ำนเครื่องมือวัดสินค้ำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังที่ 1
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศำสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณที่ใช้ตำมแผนงำน
ผู้จัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ร้อยละ 85

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
นายสุเวช พงษาพันธ์

บาท

นายสุเวช พงษาพันธ์

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

นายจิรวิวัฒน์ นิคม

ตำแหน่ง

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

กิจกรรมหลัก
การตรวจสอบมาตรวัดนามันและผลิตภัณฑ์นามัน

2.การตรวจวัดถังบรรจุนามันและผลิตภัณฑ์นามัน

3.การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ
นามันและผลิตภัณฑ์นามัน

ตัวชี้วัด

ลงชื่อ

สุเวช พงษาพันธ์

(นายสุเวช พงษาพันธ์)
วิศวกรโยธาชานาญการ รักษาการในตาแหน่งวิศวกรชานาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จิรวิวัฒน์ นิคม
(นายจิรวิวัฒน์ นิคม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
วิศวกรโยธาชานาญการ รักษาการในตาแหน่งวิศวกรชานาญการพิเศษ

บาท
55831

วิศวกรโยธาชานาญการ รักษาการในตาแหน่งวิศวกรชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์
โทรศัพท์

รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

โทรศัพท์

55811

55831

ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค
หน่วยนับ
ต.ค.

ไตรมำสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมำสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมำสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมำสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Output :
จานวนเครื่องที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ

เครื่อง

30

40

50

35

50

50

50

50

50

45

50

50

550

85

85

25

300

85

85

15

150

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
Output :
จานวนถังที่ตรวจวัดแล้วเสร็จ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
Output :
จานวนเครื่องที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
รายงานผลการตรวจสอบ

ร้อยละ
ถัง

85
25

25

25

25

25

ร้อยละ
เครื่อง

25

25

25

25

25

25

85
10

10

10

15

15

10

15

10

15

10

15

ร้อยละ

85

85

85

ฉบับ

1

1

2

หน ้า 18

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 17 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สจุ ริต

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุเมธ ฤทธิ์เจริญ
(นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ)
ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1

วัตถุประสงค์

1.เพื่อดาเนินการตรวจปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต จาหน่ายและการลักลอบนาเข้าสินค้าตามกฎหมาย ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลง
หรือหมดสิ้นไป นาเข้าสินค้าตามกฎหมาย ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไป
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิตบิ ุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของ
กฎหมายสรรพสามิ
พร้อมทัาชี้ง้แแนะน
สรรพสามิ
ต พร้อมทัต้งแนะน
จงให้าชี
ปฏิ้แบจงให้
ัติ ปฏิบัติ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สุเมธ ฤทธิ์เจริญ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย
สรรพสามิต
2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม
3. ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดสินค้าตามพระราชบัญญัตภิ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560

4. รายงานสรุปผลการดาเนินการปราบปรามผู้กระทาผิด

(นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ)
ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 20
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
23,828,100
บาท
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1
นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Output :
คดี
25
25
25
จานวนคดีคณ
ุ ภาพ
6,833,300.00 6,833,300.00 6,833,300.00 6,833,400.00 6,833,300.00 6,833,400.00 6,833,400.00 6,833,400.00 6,833,300.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดีคณ
ุ ภาพที่เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ
20
20
20
เป้าหมาย
ร้อยละของจำนวนเงินนำส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจำก
เป้ำหมำย

ร้อยละ

20

20

20

20

20

20

20

20

20

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

57781
57781
57781
รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
25

6,833,300.00

6,833,300.00

6,833,300.00 82,000,000.00

20

20

20

100

20

20
20

หน ้า 19

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 18 ปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผสู้ ุจริต

วัตถุประสงค์

1.เพื่อดำเนินกำรตรวจปรำบปรำมกำรกระทำผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบผลิต จำหน่ำยและกำรลักลอบ
ผู้อนุมัติ
นำเข้ำสินค้ำตำมกฎหมำย ทำให้กำรกระทำผิดลดน้อยลง หรือหมดสิน้ ไป
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชำชนทั่วไป กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยระเบียบ
และข้อบังคับของกฎหมำยสรรพสำมิต พร้อมทั้งแนะนำชี้แจงให้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

ร้อยละของจำนวนเงินนำส่งคลังคดีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจำกเป้ำหมำยร้อยละ 10

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

ผูก้ ระทำผิดลดน้อยลงหรือหมดสิน้ ไป และสนับสนุนให้กำรจัดเก็บภำษีบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กรมฯ กำหนดไว้
1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
 เงินงบประมาณ
บำท

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น
บำท
นำยเอกรินทร์ เกิดทอง
นักวิชำกำรสรรพสำมิตชำนำญกำรพิเศษ
ตาแหน่ง
นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1
ตาแหน่ง
นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
ตาแหน่ง
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม ส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 และ 2
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 :
คดี
16
16
16
16
16
16
16
16
จานวนคดีออนไลน์

1. จัดทำแผนงำน/โครงกำรป้องกันและปรำบปรำม
ผูก้ ระทำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต
2. ประชุมมอบหมำยเป้ำหมำยกำรปรำบปรำม
3. ปรำบปรำมจับกุมผูก้ ระทำผิดสินค้ำตำม
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

4. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรปรำบปรำม
ผูก้ ระทำผิด

จำนวนเงินนำส่งคลังของคดี
ออนไลน์
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดี
ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นจาก
เป้าหมาย
ร้อยละของจำนวนเงินนำส่ง
คลังคดีออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
จำกเป้ำหมำย

บำท

814,074.22

814,074.22

ผู้รับผิดชอบหลัก

814,074.22 814,074.22

814,074.22

814,074.22

ลงชื่อ

ลงชื่อ

814,074.22 814,074.21

สุเมธสุเฤทธิ
มธ ์เฤทธิ
จริญ์เจริญ
(นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ)
ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1

สุเมธ ฤทธิ์เจริญ
(นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ)
ผูอ้ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

57771
57781
57781

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

16

16

16

16

814,074.21

814,074.21 814,074.21

รวมทั้งสิ้น

814,074.21

192
9,768,890.59

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

หน ้า 20

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 19 การบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

ผู้รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์

ผู้อนุมัติ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

1.เพื่อบูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนกำรปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์ร่วมกับหน่วยงำนอื่น
2.เพื่อหำแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรป้องกันและปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ 2 ฉบับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้กระทำผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้กำรจัดเก็บภำษีบรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กรมฯ กำหนดไว้

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

1. วำงแผนกำรบูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนกำร
ปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์

1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
เงินงบประมาณ
บำท

นำยวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณำ
นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม ส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 และ 2
ไตรมาสที่ 1
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
Process :
ร้อยละ
100
100
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. ประชุมหรือประสำนงำนเพื่อบูรณำกำร
หน่วยงำนด้ำนกำรปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์
ร่วมกั
วยงำนอื
่น
3.
สรุบปหน่
ผลและก
ำหนดแนวทำงเพื
่อไขปัญหำ
สินค้ำออนไลน์

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

กิจกรรมหลัก

.
ฉบับ
.
ฉบับ

1

1

ลงชื่อ

สุเมธ ฤทธิ์เจริญ
(นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ)
ผู้อำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1

ลงชื่อ

สุเมธ ฤทธิ์เจริญ
(นำยสุเมธ ฤทธิ์เจริญ)
ผู้อำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม

เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น
บำท
นักวิชำกำรสรรพสำมิตชำนำญกำรพิเศษ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

57721
57781
57781

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

2

1

รวมทั้งสิ้น

หน ้า 21

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 20 เพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลการจาหน่ายน้ามันดีเซลสาหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรัว่ ไหลในการจัดเก็บภาษี
1.ตรวจสอบ ปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปรงใส
2.ตรวจสอบ ปราบปรามสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3.สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการก้ากับดูแลการจ้าหน่ายน้ามันดีเซล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
สุเมธ ฤทธิเ์ จริญ
ส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
(นายสุเมธ ฤทธิเ์ จริญ)
2. เพื่อควบคุมการก้ากับดูแลการจ้าหน่ายน้ามันส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรให้ถูกต้อง
ผู้อ้านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการฯ
ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
3. เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันเข้ามาในราชอาณาจักร
สรุปแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ
มีเครือ่ งมือในการช่วยก้ากับดูแลการจ้าหน่ายน้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการฯ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
โทรศัพท์
57911
57999
นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
โทรศัพท์
57911
57999
นายสุเมธ ฤทธิเ์ จริญ
ตาแหน่ง ผู้อ้านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์
57781
ส้านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ส่วนควบคุมระบบปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
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.
Output :
จ้านวนครังที่จัดประชุม
ครัง
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
อย่างน้อย
1 ครัง
1 ครัง
1 ครัง
1 ครัง
1 ครัง
1 ครัง
1 ครัง
1 ครัง
1 ครัง
9 ครัง

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการก้ากับ
ดูแลการจ้าหน่ายน้ามันดีเซลส้าหรับชาวปะมงในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร
2. สรุปรายงานความคืบหน้าการศึกษาหาแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการก้ากับดูแลการ
การจ้าหน่ายน้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงในเขต
ต่อเนื่องของราชอาณาจักร ให้กรมสรรพสามิตทราบ

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
ทราบ

3. น้าเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการก้ากับ Outcome :
ดูแลการจ้าหน่ายน้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงใน
สรุปแนวทางการเพิ่ม
เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
ประสิทธิภาพฯเสนอกรมฯ
ทราบ

ครัง

ฉบับ

อย่างน้อย
1 ครัง

อย่างน้อย
1 ครัง

อย่างน้อย
1 ครัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

อย่างน้อย
1 ครัง

อย่างน้อย
1 ครัง

อย่างน้อย
1 ครัง

อย่างน้อย
1 ครัง

อย่างน้อย
1 ครัง

ลงชื่อ

ปารณีย์ ขุนวงษ์
(นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์)
นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ

อย่างน้อย
1 ครัง

อย่างน้อย
9 ครัง

1 ครัง

1 ครัง

หน ้า 22

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 21 ตรวจสอบภาษี (Post Audit)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อวางแผนในการตรวจสอบในภาพรวม
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบ
3. ประชุมมอบหมายจานวนรายชื่อผู้เสียภาษีให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และขออนุมัติออกตรวจตามแผน
5. ดาเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชีเอกสาร
หลักฐานย้อนหลังตามขั้นตอนการตรวจสอบภาษี
6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อานวยการสานักฯทราบหรือสั่งการต่อไป
7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ. เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทาฐานข้อมูลผู้ประกอบการต่อไป

ลงชื่อ
กัญญพิชญ์ ลาภมา
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
1. เพื่อป้องกันการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็นเครื่องมือช่วยให้กรมฯ สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
(นางสาวกั
ญระพีร์ ศรีติพันธ์)
2. เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
4. เพื่อดาเนินการตามนโยบายผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตามกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ
ร้อยละของจานวนเงินจากการตรวจสอบภาษีเพิ่มขึ้นจากผลปีก่อน ร้อยละ 20
ผู้ประกอบการมีการชาระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปรามการกระทาผิดที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
6,097,640.00 บาท
2,647,030.00 บาท
เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา, นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา และนางสาวพรวิไล มีเนตร ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53191, 53155 และ 53159
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53191
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Output :
ราย
7
32
27
30
96
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ
1,400,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
จานวนเงินจากการตรวจสอบภาษี
บาท
7,400,000.00

Outcome :
ร้อยละของจานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายปีก่อน
ร้อยละของจานวนเงินจากการตรวจสอบภาษี
เพิ่มขึ้นจากผลปีก่อน

ร้อยละ

20

20

ร้อยละ

20

20

หน ้า 23

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 22 ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 20)
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10)
3. เสนอร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 30)
4. ปรับปรุงแก้ไข ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ร้อยละ 20)
5. สรุปผลการดาเนินงานและปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ (ร้อยละ 20)

กัญญพิชญ์ ลาภมา
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรัว่ ไหลในการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
1. เพื่อปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยา
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
(นางสาวกั
ญระพีร์ ศรีติพันธ์)
มีรปู แบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่
2. เพื่อพัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อภารกิจที่ได้รบั มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รายงานสรุปผลการออกประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยา มีรปู แบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. พัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อภารกิจที่ได้รบั มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
- บาท
- บาท
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53192
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53191
ผู
เ
้
ชี
่
ย
วชาญเฉพาะด้
า
นการตรวจสอบภาษี
ปฏิ
บ
ั
ต
ห
ิ
น้
า
ที
่
ผู
อ
้
านวยการกองก
ากั
บ
และตรวจสอบภาษี
ส
รรพสามิ
ต
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
100
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
ร้อยละ
ร้อยละ

10
30

ร้อยละ

20

ร้อยละ
Output :
ร่างระเบียบกรมฯ
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

20

1
1

1
1

1

1
หน ้า 24

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 23 ควบคุม รวบรวมและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 20)
2. ติดตามและประสานงานการรายงานผลการตรวจสอบภาษี
ทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องแม่นยาของข้อมูล (ร้อยละ 20)
3. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ ในมุมมองต่างๆ เช่น
จานวนรายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ จานวนเงินภาษีที่ประเมิน
จานวนเงินภาษีที่รับชาระจริง และการผ่อนชาระ (ร้อยละ 25)
4. จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ
เสนอกรมสรรพสามิตเพื่อทราบ (ร้อยละ 35)

กัญญพิชญ์ ลาภมา
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบภาษีดว้ ยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
กัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์
1. สร้างหลักเกณฑ์การรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศที่มีมาตรฐาน
ผูอ้ นุมัติ ลงชื่อ
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์)
2. เพิ่มความถูกต้อง แม่นยา ในการรายงานผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัตหิ น้าที่
3. พัฒนากระบวนการทางานให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
4. สามารถตรวจสอบประวัตกิ ารถูกตรวจสอบภาษีของผู้ประกอบการได้อย่างเป็นปัจจุบัน
5. เป็นฐานข้อมูลสาหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ 1 ฉบับ
1. การจัดทารายงานการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและแม่นยา
2. สามารถตรวจสอบประวัตผิ ู้ประกอบการที่ถูกตรวจสอบภาษีหรือประเมินภาษีไปแล้ว เพื่อทาการวิเคราะห์การจัดทาแผนการตรวจสอบภาษีในปีตอ่ ไปได้อย่างถูกต้อง
3. มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกตรวจสอบภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
- บาท
- บาท
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53192
นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53191
นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์
53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
รวมทัง้ สิ้น
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
100
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
ร้อยละ

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

ร้อยละ

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

ร้อยละ
Output :
รายงานการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ
Outcome :
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ

ฉบับ
ฉบับ

35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 24 ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคาสรรพสามิต
แพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
(นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
บัญชร ส่งสัมพันธ์
1. เพื่อพัฒนากระบวนงานด้านราคาสรรพสามิตให้เป็นมาตรฐานและโปร่งใส
ผู้อนุมัติ
ลงชือ่
(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)
2. เพื่อสร้างกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ผู้อานวยการกองกากับ
3. เพื่อเกิดกระบวนงานด้านราคาสรรพสามิตที่อานวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
และพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
4. เพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีในการตรวจสอบและติดตามราคาสรรพามิต
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร่างกฎหมายเสนอกรมฯเห็นชอบ 2 ฉบับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบและติดตามราคาสรรพามิตมีประสิทธิภาพ และลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
 เงินงบประมำณ 100,000 บำท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น - บาท
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
52561
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
52561
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์
52431
ผู้อนุมัติ(ผู้อำนวยกำรสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค)
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สำนัก และส่วน/ฝ่ำย)
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาและราคาค่าบริการ จากฐานข้อมูล Process :
1
ของกรมสรรพสามิต
รายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมูล
ฉบับ
1
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการแจ้งราคา การตรวจสอบและติดตามราคา Output :
ฉบับ
1
1
ขายปลีกแนะนาและราคาค่าบริการ
รายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
3. การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ Output :
ฉบับ
1
1
ร่างรายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ รายงานการประชุม
เกี
วกับหลักเกณฑ์ กวิษาปั
ธีการญและเงื
่อนไขการแจ้
และการติบดปรุ
ตามราคาขาย
4. ่ยรายงานผลการศึ
หาและอุ
ปสรรค พร้งอการตรวจสอบ
มข้อเสนอแนะในการปรั
งกระบวนการ Outcome :
1
1
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคาขาย
รายงานผลข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ฉบับ
ปลี
า
5. ร่กาแนะน
งกฎหมายเกี
่ยวกับราคาสรรพสามิตที่เสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุง
Outcome :
ฉบับ
2
2
ร่างกฎหมายเสนอกรมฯเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 1
วัตถุประสงค์
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 25 ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ
ที่ต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 30)
2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (ร้อยละ 40)
3. เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ผบู้ ังคับบัญชาพิจารณา (ร้อยละ 30)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
สุคนธ์ ชาญชลยุทธ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นางสุคนธ์ ชาญชลยุทธ)
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ผูอ้ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการ
ผูอ้ นุมัติ
วันชัย ตัง้ วิจิตร
ลงชื่อ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(นายวันชัย ตัง้ วิจิตร)
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 6 ฉบับ
ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวณัฏฐนันท์ วันไชยธนวงศ์
ตาแหน่ง
นิติกรชานาญการ
โทรศัพท์
52342
นางสุคนธ์ ชาญชลยุทธ
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
โทรศัพท์
52341
นายวันชัย ตัง้ วิจิตร
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย
โทรศัพท์
52312
สานักกฎหมาย
ส่วนกฎหมายและระเบียบ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทัง้ สิ้น
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 : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
10
10
10
100
ของการดาเนินการ
ร้อยละ
10
10
10
10
ร้อยละ
10
10
10
Output : กฎหมาย
ฉบับ
2
2
2
6
เสนอกรมเห็นชอบ
Outcome : กฎหมาย
ฉบับ
2
2
2
6
ที่มีผลบังคับใช้
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการที่ 26 พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (สุราแปลงสภาพ)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมข้อมูลและปัญหำเกี่ยวกับกำรนำเข้ำ
แอลกอฮอล์แปลงสภำพซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
สุรำไม่ชอบด้วยกฎหมำย (ร้อยละ 20)
2. จัดประชุมบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรกำหนดมำตรกำรภำษี (ร้อยละ 20)
3. วิเครำะห์และทบทวนกระบวนงำน และยกร่ำงกฏหมำย
(ร้อยละ 20)
4. นำเสนอร่ำงกฏหมำยให้ผู้บริหำรเห็นชอบ
(ร้อยละ 20)
5. ส่งร่ำงกฏหมำยที่ผู้บริหำรเห็นชอบให้สำนักกฎหมำย
ดำเนินกำรต่อไป (ร้อยละ 20)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและควบคุมกำรจัดเก็บภำษีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯทรำบ
1
ฉบับ
กรมสรรพสำมิตมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
 เงินงบประมาณ
 เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น
บำท
บำท
1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
นักวิชำกำรสรรพสำมิตชำนำญกำร
ตาแหน่ง
นำงศรีนวล กระต่ำยวงษ์พระจันทร์
ผู้อำนวยกำรส่วนมำตรฐำนฯ 1
ตาแหน่ง
นำงศศิโสภำ เกียรติวิวัฒน์
ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนฯ 1
ตาแหน่ง
สำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
ส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
Process :
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ร้อยละ
20
ร้อยละ
ร้อยละ

Output :
ประกำศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้
Outcome :
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯทรำบ

ศรีนวล กระต่ำยวงษ์พระจันทร์
(นำงศรีนวล กระต่ำยวงษ์พระจันทร์)
ผู้อำนวยกำรส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
ศศิโสภำ เกียรติวิวัฒน์
(นำงศศิโสภำ เกียรติวิวัฒน์)
ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มิ.ย.

ก.ค.

52161
52151
52442
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20
20

ร้อยละ

20

ร้อยละ

20

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

หน ้า 28

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 27 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อให้การบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบมีประสิทธิภาพ
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อใช้ในการตรวจสอบการแจ้งชาระภาษีของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น
3. เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินสินค้ายาเส้น
1
ฉบับ
สามารถบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับยาเส้น และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผปู้ ระกอบอุตสาหกรรมยาสูบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวมุกดา เลิศวิศวกร
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นายอาคม อ่วมสาอางค์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
1. ประสานงานกับสานักงานสรรพสามิตภาคให้แจ้ง
Process :
ตพืม่ ้นเก็ทีบ่ทตัุกวพือย่
้นทีา่งยาเส้นจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อส่ง ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ดสรรพสามิ
าเนินการสุ
ร้อยละ
20
20
ตรวจวิเคราะห์ (ร้อยละ 40)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

2. กลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลางดาเนินการตรวจ
วิเคราะห์ และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้สรรพสามิตพื้นที่
ที่ส่งตรวจวิเคราะห์ และสานักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 1 ทราบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

3. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ดาเนินการประเมินภาษี ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีผลตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกับ
ประเภทสินค้าที่ ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมได้แจ้ง
ชาระภาษีไว้ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

4. สานักงานสรรพสามิตภาค รายงานผลการดาเนินการ ให้
สานักฯ 1 ทราบ (ร้อยละ 10)
5. สรุปรายงานผลเสนอกรมฯ (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

Output :
ร้อยละความครบถ้วนของการตรวจสอบยาเส้น
ทั่วประเทศ
Outcome :
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินสินค้ายาเส้น

10

ลงชื่อ

อาคม อ่วมสาอางค์
(นายอาคม อ่วมสาอางค์)
ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ลงชื่อ

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)
ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

บาท

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

52139
52144
52142

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

10

10

10

5

5

ร้อยละ

10

ร้อยละ

100

100

ฉบับ

1

1

หน ้า 29

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 28 ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตให้สอดรับกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1. ยกร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน
การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชือเพลิงการขอรับเงินชดเชย
และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ามันเชือเพลิง
2. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุนน้ามันเชือเพลิง

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
นนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์)
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรัว่ ไหลในการจัดเก็บภาษี
ผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้ทันสมัยสอดคล้อง
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ชลธาร วิศรุตวงศ์
กับพระราชบัญญัติกองทุนน้ามันเชือเพลิง
(นาวสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ
1 ฉบับ
ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ท้าให้การบริหารงานเกี่ยวกับการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชือเพลิง การขอรับเงินชดเชย
และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ามันเชือเพลิง เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวศศิภัสสร์ เชียงไกรเวช
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการ
โทรศัพท์
52004
นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
โทรศัพท์
52525
นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
ตาแหน่ง
ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทรศัพท์
52212
ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ตัวชี้วัด
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.
Process :
ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน
ร้อยละ
30
100

ร้อยละ

3. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นและ
ประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบกรมสรรพสามิต

ร้อยละ

4. ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน
การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชือเพลิง
การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ามันเชือเพลิงให้
ส้านักกฎหมายเสนอกรมสรรพสามิตลงนาม

ร้อยละ

5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรม
สรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากที่มีผลบังคับใช้

ร้อยละ
Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้
Outcome :
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

ฉบับ
ฉบับ

10
10
30

20

1

1
1

1

หน ้า 30

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 29 พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และแบบผสมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ให้สมบูรณ์มากขึ้น
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กรมสรรพสามิตมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ารถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง
ทาให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และประเมิณผลการจัดเก็บภาษีได้

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

 󠆋เงินงบประมาณ
นางสาวอรศิริ เลิศเกียรติดารงค์
นายวัฒนา กิจงาม
นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ตัวชี้วัด

-

1

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

วัฒนา กิจงาม
(นายวัฒนา กิจงาม)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

ชลธาร วิศรุตวงศ์
(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ฉบับ

บาท
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

£ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

-

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

52283
51419
52211
รวมทัง้ สิ้น

ส.ค.

ก.ย.

1. ประกาศกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตาม
Process :
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อ
1.1 รวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
เงื่อนไขและขั้นตอนการชาระภาษีรถจักรยานยนต์ตามปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อและการนาระบบ ECO
Sticker มาช่วยในการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

1.2 เชื่อมโยงระบบ ECO Sticker ของรถจักรยานยนต์ ระหว่างสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
1.3 เสนอประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง และแบบผสมที่ใช้
พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (ร้อยละ 25)
1.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผู้นาเข้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังการบังคับใช้ประกาศ
(ร้อยละ 15)
1.5 รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ และรายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้
Outcome :
รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

20

100

20
25

15

20

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
หน ้า 31

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 30 พัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1.2.2

เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลด การรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่

การกากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ

-

บาท

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุภา เอี่ยมโอภาส
(นางสุภา เอี่ยมโอภาส)

ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

1

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ฉบับ

ชลธาร วิศรุตวงศ์
(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
£ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

บาท

-

นายพิชัย ชลวิหารพันธ์

ตาแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

โทรศัพท์

52363

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นางสุภา เอี่ยมโอภาส

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

โทรศัพท์

52241

ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

โทรศัพท์

52211 - 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย)

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ไตรมาสที่ 1
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.

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

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

Process :
1. ศึกษาเหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินการ

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
2. จัดทาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม
กากับดูแล และตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน หนังสืออนุมัติโครงการฯ
Outcome :

ร้อยละ

100

100

ฉบับ

1

1

3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้สอดคล้องกับแผนงานและโครงการ

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้

ฉบับ

1

1

4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการนาเสนอกรมฯ

รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

ฉบับ

1

1

หน ้า 32

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 31 พัฒนาการเติมสาร Marker เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1.2.2

เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลด การรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่

การกากับดูแลการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ
1
ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบหลัก

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ
นางสาววริศา เรียงทอง

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นางสุภา เอี่ยมโอภาส

ตาแหน่ง

ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์

ตาแหน่ง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย)

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

Process :
1. ศึกษาเหตุผลและความจาเป็นในการดาเนินการ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการเติมสาร Marker ในน้ามันดีเซลและ
Output :
น้ามันเบนซินที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปใน
หนังสืออนุมัติโครงการฯ
เขตปลอดอากร เพื่อเสนอกรมอนุมัติ

-

(นางสุภา เอี่ยมโอภาส)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

บาท
ตาแหน่ง

ผู้อนุมัติ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ชลธาร วิศรุตวงศ์

ลงชื่อ

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ฉบับ

£ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

-

บาท

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

โทรศัพท์

52363

ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

โทรศัพท์

52241

โทรศัพท์

52211 - 3

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
หน่วยนับ

สุภา เอี่ยมโอภาส

ลงชื่อ

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

100

100

ฉบับ

1

1

Outcome :
3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้สอดคล้องกับแผนงานและ
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้
โครงการ
Output :
4. รับฟังความคิดเห็น ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
จานวนครั้งที่รับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ฉบับ

ครั้ง

1

1

1

1

Outcome :
5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ
นาเสนอกรมฯ

รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ

ฉบับ

1

1

หน ้า 33

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 32 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์ที่มีที่นงั่ เกิน 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามผู้
ประกอบอุตสาหกรรม หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
จัดเก็บภาษีรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 10 คน (ร้อยละ 25)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุมมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยสารให้มีประสิทธิภาพ
3. ลดปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีและสร้างความเป็นธรรม
ร่างกฎกระทรวง เพื่อขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
1
ฉบับ
กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ
นางสาวกานต์ ขาสังข์
นายวัฒนา กิจงาม
นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ตัวชี้วัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงานให้กรมฯ ทราบ (ร้อยละ 25)
3. ขอความเห็นชอบกรมฯ ในการจัดเก็บภาษีรถยนต์ที่มีที่นั่ง
เกิน 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน (ร้อยละ 25)
4. เสนอร่างกฎกระทรวงที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้วให้
กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 25)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

บาท
£ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.

วัฒนา กิจงาม
(นายวัฒนา กิจงาม)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

ชลธาร วิศรุตวงศ์
(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

-

ร้อยละ

5

10

-

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

10

100

5

10

10
5

10

10
5

Output :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ
Outcome :
ร่างกฎกระทรวง

52288
51419
52211

10

10
1

1

1

1

หน ้า 34

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 33 ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน

กลยุทธ์ที่ 1.2.1

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่

ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อการบริหาร

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
รายงานสรุปผลผลการปฏิบัติงานจากการปรับปรุงระเบียบ เสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทาให้การบริหารงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ลงชื่อ

สุเวช พงษาพันธ์
(นายสุเวช พงษาพันธ์)
วิศวกรโยธาชานาญการ รักษาการวิศวกรชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จิรวิวฒ
ั น์ นิคม
(นายจิรวิวฒ
ั น์ นิคม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป

เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

� เงินงบประมาณ
นายสุเวช พงษาพันธ์

ตาแหน่ง

บาท
� เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
วิศวกรโยธาชานาญการ รักษาการวิศวกรชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

55831

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายสุเวช พงษาพันธ์

ตาแหน่ง

วิศวกรโยธาชานาญการ รักษาการวิศวกรชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

55831

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

นายจิรวิวฒ
ั น์ นิคม

ตาแหน่ง

รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป

โทรศัพท์

55811

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

มี.ค.

เม.ย.

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค
หน่วยนับ
ต.ค.

1. ยกร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาชนะและอุปกรณ์
Process :
การวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ร้อยละ

2. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

3. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นและ
ประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบกรมสรรพสามิต

ร้อยละ

4. ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาชนะและอุปกรณ์
การวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้สานักกฎหมายเสนอ
กรมสรรพสามิตลงนาม

ร้อยละ

5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรม
สรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากที่มีผลบังคับใช้

ร้อยละ
Output :
ระเบียบมีผลบังคับใช้
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

บาท

ฉบับ
ฉบับ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

30

100
10
10
30

20

1

1
1

1

หน ้า 35

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 34 พัฒนามาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและเครื่องมือวัดน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์ที่ 1.2.1

พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่

ส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

พัฒนากาหนดมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ลงชื่อ

สุเวช พงษาพันธ์
(นายสุเวช พงษาพันธ์)
รักษาการวิศวกรชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จิรวิวัฒน์ นิคม

ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความแม่นยาถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

(นายจิรวิวัฒน์ นิคม)

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทาให้การดาเนินการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
มีความเป็นมาตรฐาน มีความแม่นยาถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
� เงินงบประมาณ
นายกฤษณบดี พลวาปี

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายสุเวช พงษาพันธ์

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

นายจิรวิวัฒน์ นิคม
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

กิจกรรมหลัก
1. ยกร่างมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์
เครื่องมือวัดเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และคาสั่งคณะ
แต่งตั้งทางานกาหนดมาตรฐานฯ

1 ฉบับ

ตัวชี้วัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป

บาท

หน่วยนับ
ต.ค.
ร้อยละ
ร้อยละ

3. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ

4. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็นและ
ประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ

ร้อยละ

5. ส่งร่างมาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์
เครื่องมือวัดฯ ให้สานักกฎหมายเสนอกรมสรรพสามิตลงนาม

ร้อยละ

6. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ
หลังจากที่มีผลบังคับใช้

ร้อยละ

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

� เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

โทรศัพท์

55855

ตาแหน่ง

รักษาการวิศวกรชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

55831

รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป

โทรศัพท์

55811

ตาแหน่ง
ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

2. เสนอกรมฯ ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกาหนดมาตรฐานฯ

Output :
มาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและ
อุปกรณ์เครื่องมือวัดฯ มีผลบังคับใช้

ตาแหน่ง

ฉบับ

ฉบับ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

บาท

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

25

100
10
10
10
25
20

1

1

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 35 เร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใน ธ.ค. 62)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมตัวอย่างสินค้าที่ส่งเข้ามาก่อนงบประมาณ2562

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ
3. จัดทารายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผู้อนุมัติ
ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละความครบถ้วนในการวิเคราะห์สินค้า ร้อยละ 100
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
สินค้าที่ส่งเข้ามาวิเคราะห์แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
1 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54331
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54331
ผู
อ
้
านวยการส่
ว
นวิ
เ
คราะห์
2
รั
ก
ษาราชการแทน
ผู
อ
้
านวยการกลุ
ม
่
วิ
เ
คราะห์
ส
น
ิ
ค้
า
และของสิ
น
ค้
า
และของกลาง
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 54331
ส่วนวิเคราะห์ 1- 3
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
รวมทั้งสิ้น
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.
Output
จานวนตัวอย่างสินค้าที่วิเคราะห์แล้วเสร็จ
ตัวอย่าง
16,625
16,625
Outcome
ร้อยละความครบถ้วนในการวิเคราะห์สินค้า
ร้อยละ
100
100
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ
ฉบับ
1
1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 36 ขึน้ ทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
วิเคราะห์ข้อมูลในการขึ้นทะเบียน
2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ
3. ออกระเบียบในการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผู้อนุมัติ
ณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
เพื่อตรวจสอบหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนเป้นห้องปฏิบัติการของกรมสรรพสามิตประกาศมีผลบังคับใช้
ประกาศมีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ
(นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์)
ได้ห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
54331
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์
นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
54331
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์
นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
54331
โทรศัพท์
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ส่วนวิเคราะห์ 1 -3
ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น
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 : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
ดาเนินงาน
Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
ฉบับ
1
1
2
ทราบ
Outcome : ประกาศมีผลบังคับใช้
ฉบับ
1
1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 37 พัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจัดทา
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผู้อนุมัติ
ณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
เพื่อกาหนดมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต
มาตราฐานในการตรวจวิเคราะห์ 1 ฉบับ
(นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์)
ได้มาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54331
นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54331
นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54331
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ส่วนวิเคราะห์ 1 -3
ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น
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 : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ
Outcome : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์

ฉบับ
ฉบับ

1

1
1

2
1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 38 จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตประจาส่วนภูมิภาค
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกีย่ วข้อง
2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ผู้อนุมัติ
ณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
(นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์)
บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54331
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54331
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
โทรศัพท์ 54331
กลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ส่วนวิเคราะห์ 1 -3
ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น
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 : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
Output :
หนังสืออนุมัติโครงการ
Outcome :
รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดตัง้
ห้องปฎิบัติการ
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

40

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคมสิง่ แวดล้อมและพลังงาน
เพื่อความผาสุกของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ใช้มาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดย
คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กลยุทธ์ที่ 2.3.1 การติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการภาษี
ที่มีผลบังคับใช้แล้ว

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 39 บูรณาการสร้างความรู้เพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ ำน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อำนวยกำรสำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สำนัก และส่วน/ฝ่ำย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรม รูปแบบ
กิจกรรม และระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 30)
2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัตโิ ครงการและงบประมาณ (ร้อยละ 15)
3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 15)
4. ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ 20)
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ (ร้อยละ 10)
6. ติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)

การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
จารุณี ฉายวิริยะ
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีดา้ นสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน
(นางจารุณี ฉายวิริยะ)
ใช้มาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
พงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
1. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดแี ก่กรมสรรพสามิต
2. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิตตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
(นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล)
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับชุมชน ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตโดยมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
เลขานุการกรม
4. เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายนาไปสู่การสร้างจิตสานึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
1. กรมสรรพสามิตได้ดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
R
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
500,000 บาท
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
55734
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
55734
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
เลขานุการกรม
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
55710
สานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด
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.
Process : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ร้อยละ
10
10
10
100
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

15
15
20
10
10

ครั้ง

1

1

ร้อยละ

85

85

หน ้า 41

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว
ระดับ 2. จัดทาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ
ระดับ 3. เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความ
เห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อขอความ
เห็นชอบ

โครงการที่ 40 แนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
(นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง)
ใช้มาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
ณัฐกร อุเทนสุต
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกาจัดหรือแปรใช้ใหม่ (recycle) สินค้าแบตเตอรี่ เพื่อนากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม
(นายณัฐกร อุเทนสุต )
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอรัฐมนตรี
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
สร้างสานึกความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวอภิภา วิศรุตเวช
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์
54135
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
54137
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์
54111
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
ตัวชี้วัด
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.
Process : ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
1
1
1
1
5
ดาเนินงาน
ระดับ
2
2
ระดับ
3
3
ระดับ
ระดับ

4

4
5

5

ระดับ 5. เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ
Output : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ
เสนอกระทรวงการคลัง
Outcome : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ
เสนอรัฐมนตรี
Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการดาเนินงาน

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
หน ้า 42

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 1
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2. จัดทาร่างกฎกระทรวงการคลัง
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอ
ความเห็นชอบ

โครงการที่ 41 พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ ประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
(นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง)
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดยคานึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
ณัฐกร อุเทนสุต
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
มาตรการที่มีผลบังคับใช้
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือกเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานให้กับประชาชนมากขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาววลัยภรณ์ รัตนพันธ์
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์
54140
นายปรียวิศว์ พริ้งศุลกะ
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
โทรศัพท์
54138
นางสาวสรัลพัชร คล่องดี
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
โทรศัพท์
54136
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
54137
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์
54111
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
ตัวชี้วัด
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.
Process : ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1

1

1

1

1

1

5
2

2
3

3
4
5

หน ้า 43

กิจกรรมหลัก

มาตรการที่ 2
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2. จัดทาร่างกฎกระทรวงการคลัง
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอ
ความเห็นชอบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง
Outcome : มาตรการที่มีผลบังคับใช้

ฉบับ
ฉบับ

1

1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการดาเนินงาน

ฉบับ

1

1

Process : ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

1

1

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
1

1

5
2

2
3

3
4

4
5

5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง
Outcome : มาตรการที่มีผลบังคับใช้

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการดาเนินงาน

ฉบับ

1

1

หน ้า 44

กิจกรรมหลัก
มาตรการที่ 3
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2. จัดทาร่างกฎกระทรวงการคลัง
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง
เพื่อขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอ
ความเห็นชอบ

ตัวชี้วัด

Process : ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงาน

หน่วยนับ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1

1

1

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

5
2

2
3

3
4

4

ระดับ

5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง
Outcome : มาตรการที่มีผลบังคับใช้

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการดาเนินงาน

ฉบับ

1

1

หน ้า 45

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการที่ 42 พัฒนากาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอุตสาหกรรมเบียร์ (CRAFT BEER)
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดยคานึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
รายงานผลเสนอกรมฯทราบ
1
ฉบับ
กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษี
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
บาท
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานฯ 1
ตาแหน่ง
นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานฯ 1
ตาแหน่ง
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโรงอุตสาหกรรมเบียร์
Process :
ในปัจจุบัน (ร้อยละ 20)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติโรงอุตสาหกรรม
ร้อยละ
20
และข้อกฎหมายของการผลิตเบียร์ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษี
(ร้อยละ 20)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

3. ยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตสุรา
(ร้อยละ 20)
4.เสนอกรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบหลักการ และ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

5. ส่งร่างกฏหมายที่กรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบ
เพื่อให้สานักกฎหมายดาเนินการต่อไป (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

ร้อยละ

Output :
ร่างกฎกระทรวงเสนอกรมฯเห็นชอบ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์)
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มิ.ย.

ก.ค.

52161
52151
52442
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20
20
20

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมข้อมูลมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
2. ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้มาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

โครงการที่ 43 ติดตามผลของการออกมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
(นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง)
การติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
เพื่อให้ทราบการรับรู้นโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มตามปริมาณความหวาน
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
ณัฐกร อุเทนสุต
รวมถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการและนักวิชาการต่อนโยบายดังกล่าว
(นายณัฐกร อุเทนสุต)
รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เสนอกรมฯ
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กรมสรรพสามิตนาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพต่อไป
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวอาริยา ภู่วัตนกุล
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์
54134
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
54137
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์
54111
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
ตัวชี้วัด
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.
Process : ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
1
1
1
5
ดาเนินงาน
ระดับ
2
2
2

3. จัดทาสรุปร่างรายงานการติดตามผลการใช้มาตรการภาษีที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว
4. เสนอร่างรายงานการติดตามผลฯ ต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น
เพื่อขอความเห็นชอบ
5. เสนอรายงานการติดตามผลฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความ
เห็นชอบ

ระดับ
ระดับ
ระดับ
Output : รายงานการติดตามผลฯ เสนอ
กรมฯ
Outcome : รายงานข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนามาตรการภาษีที่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว เสนอกรมฯ

3

3

3
4
5

5

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 44 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น
การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน
การติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจและหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงการดาเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและผู้ที่เสียภาษีโดยสุจริต
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจและหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงการดาเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและผู้ที่เสียภาษีโดยสุจริต
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
� เงินงบประมาณ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
10,000,000 บาท
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ตาแหน่ง
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ตาแหน่ง
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
เลขานุการกรม
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
ตาแหน่ง
สานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
ร้อยละ
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5)
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
5
ร้อยละ
2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติกรมฯ (ร้อยละ 5)
5
3. ดาเนินการจัดจ้างโดยสานักบริหารการคลังและรายได้ (ร้อยละ 20)
ร้อยละ
5
5
5
5
ร้อยละ
4. กาหนดรูปแบบ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์จานวน 3 เรื่อง ดังนี้ (ร้อยละ 10)
5
5
4.1 บทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิต
4.2 การสร้างจิตสานึกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่ออนไลน์
4.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้า
ร้อยละ
5. ดาเนินการตามโครงการ ดังนี้ (ร้อยละ 60 )
10
10
5.1 สื่อโทรทัศน์ จานวน 36 ครั้ง
5.2 สื่อวิทยุ จานวน 180 ครั้ง
5.3 Facebook Fanpage 3 Fanpage
Output : สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
1
Output : จานวนการรับชมผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
Views
Outcome : ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
Outcome : ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับการห้ามขายสินค้าผิด
ร้อยละ
กฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย
Outcome : ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ลงชื่อ

จารุณี ฉายวิริยะ
(นางจารุณี ฉายวิริยะ)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

ลงชื่อ

พงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
(นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล)
เลขานุการกรม

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มิ.ย.

ก.ค.

55734
55734
55710
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
100

10

10

10

10

150,000
85
85

1
150,000
85
85

85

85
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการเพือ่ อำนวยความสะดวก
กลยุทธ์ที่ 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจติ อล
กลยุทธ์ที่ 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3.4.2 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ความผูกพันและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 45 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการด้านการบริหารจัดเก็บภาษี
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
รัชตา สุคนธนิตยกุล
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
พงษ์สทิ ธิ์ สุโมตยกุล
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้มีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(นายพงษ์สทิ ธิ์ สุโมตยกุล)
และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัตริ าชการของกรมสรรพสามิต
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85
เลขานุการกรม
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนาความต้องการของประชาชนไปกาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แนวทางในการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
450,000 บาท
นางสาวลลิตา ชาลัง
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
55742
นางรัชตา สุคนธนิตยกุล
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
55741
นายพงษ์สทิ ธิ์ สุโมตยกุล
ตาแหน่ง เลขานุการกรม
โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
55712
สานักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายประสานราชการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
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.
1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก /ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมฯ และกาหนดกลุ่มผู้มีสว่ นได้ Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
100
เสีย พร้อมทั้งกาหนดประเด็นที่จะนามาสร้างการมีสว่ นร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

2.แต่งตั้งคณะทางานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต (Stakeholder) (ร้อยละ 20)
3. จัดทาแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีสว่ นร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)
4. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการ
และรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)
5. เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานประจาปีบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

Output :
ร้อยละความสาเร็จของแผนสร้างการมีสว่ นร่วม
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

20
20
20

ร้อยละ

20

ร้อยละ

100

100

ร้อยละ

85

85
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 46 พัฒนากระบวนงานบริหารการบริหารจัดเก็บภาษีแบบเบ็ดเสร็จ (ใบอนุญาตกรุงไทย)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก
เพื่อปรับปรุงและลดขั้นตอนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์)
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์)

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ
1
ฉบับ
กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงและลดขั้นตอนการทางานที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานฯ 1
นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักมาตรฐานฯ 1
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process :
1. รวบรวมกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและลด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
ขั้นตอนการทางาน (ร้อยละ 20)
2. จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางดาเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและลดขั้นตอนการ
ทางาน (ร้อยละ 20)
3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนงาน และยกร่างแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

4. นาเสนอร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงและลด
ขั้นตอนการทางานให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

5. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารเห็นชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติต่อไป (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

ร้อยละ

Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

โทรศัพท์ 52161
โทรศัพท์ 52151
โทรศัพท์ 52142
ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100

20

20
20
20

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 47 พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้น
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1. รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ และกระบวนงำน
ที่เกีย่ วข้อง (ร้อยละ 20)
2. ร่ำงประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไข กำรเสียภำษี สำหรับยำสูบประเภทยำเส้น
(ร้อยละ 20)
3. จัดประชุมกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง เพื่อรับฟังปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 20)
4. ปรับปรุงร่ำงประกำศกรมฯ ให้สอดคล้องกับควำมคิดเห็น
ของที่ประชุม (ร้อยละ 20)
5. เสนอร่ำงประกำศกรมฯ ให้กรมสรรพสำมิตเห็นชอบและ
นำส่งให้สำนักกฏหมำยเพื่อตรวจร่ำงและดำเนินกำรออก
ประกำศกรมฯ (ร้อยละ 20)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
อำคม อ่วมสำอำงค์
บริหารองค์กรแลลพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นำยอำคม อ่วมสำอำงค์ )
ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก
ผูอ้ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรเสียภำษี สำหรับยำสูบประเภทยำเส้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ศศิโสภำ เกียรติวัฒน์
(นำงศศิโสภำ เกียรติวัฒน์)
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯ ทรำบ
1
ฉบับ
ร่ำงประกำศกรมสรรพสำมิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรเสียภำษี สำหรับยำสูบประเภทยำเส้น
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
󠆋เงินงบประมาณ
บำท
󠆋 เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถิ่น
บำท
1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
ตาแหน่ง นักวิขำกำรสรรพสำมิตชำนำญกำร
โทรศัพท์
52619
นำยอำคม อ่วมสำอำงค์
ตาแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2
โทรศัพท์
52144
นำงศศิโสภำ เกียรติวัฒน์
ตาแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรสำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
โทรศัพท์
52142
สำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
ส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2
ตัวชี้วัด
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.
Process :
ร้อยละ
20
100
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ร้อยละ

20

ร้อยละ

20

ร้อยละ
ร้อยละ

Output :
ประกำศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้
Outcome :
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯทรำบ

20
20

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 48 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก /ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. การทบทวนคณะทางานตรวจติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของ
กรมสรรพสามิต ภาคที่ 1 - 10 ประจาปี พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 10)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสานักงานพื้นที่/พื้นที่สาขา ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ของศูนย์ราชการสะดวกและแนวทางการดาเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และด้านเอกสารในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกของสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการตรวจประเมินในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ตามแนวทางของกรมสรรพสามิต
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่จะนาไปสูก่ ารปรับปรุงและพัฒนาการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในปีถัดไป
ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อหน่วยงานทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 75)
1. บุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินการขอรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
2. สานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจาปี พ.ศ. 2563
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 2,000,000 บาท
นางสาวนวธิฬ์ ส พุฒเมือง
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
ร้อยละ
10
Process :

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

มิ.ย.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

55916
55912
55911

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยเชิญ
คณะทางานตรวจติดตามฯ และบุคลากรของสานักงานฯ ที่เข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการ
ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและด้านสถานที่ ก่อน
ส่งใบสมัครฯ เพื่อขอรับรองมาตรฐานฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

3. บุคลากรของสานักงานฯ ที่เข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ ดาเนินการกรอกใบสมัครการรับรองมาตรฐานฯ และส่ง
ใบสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานฯ ไปยังสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (ร้อยละ 15)

ร้อยละ

4. การติดตามผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมินเบื้องต้นจาก สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(ร้อยละ 10)

ร้อยละ

5. บุคลากรจาก กพร. เดินทางไปยังสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขา ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเอกสาร
เบื้องต้นจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจากสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง (Site Visit) เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และด้านสถานที่
รวมทั้งร่วมสังเกตการณ์ และร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

6. ติดตามการประกาศผลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จาก คณะกรรมการ
อานวยการศูนย์ราชการสะดวก (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

10

7. การสรุปผลการดาเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก และจัดทารายงานเพื่อเสนอผูบ้ ริหารต่อไป (ร้อยละ 15)

ร้อยละ

15

Output :
ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ตามที่กรมสรรพสามิตกาหนด
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ

Outcome :
ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ GECC ต่อหน่วยงานทั้งหมดที่สมัครเข้าร่วม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 75)

ร้อยละ

20

15
10
20

100

100

75

75
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 49 บริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแสตมป์ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชีว้ ัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.การรวบรวมข้อมูลแสตมป์สรรพสามิตที่ไม่มียอดจ่าย หรือแสตมป์
สรรพสามิตที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว (ร้อยละ 20)

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

นพดล ศิริวัฒนากร
(นายนพดล ศิริวัฒนากร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

อัครุตม์ สนธยานนท์
2. เพื่อบริหารจัดการการใช้พื้นที่ในคลังแสตมป์ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)
3. เพื่อให้แสตมป์สรรพสามิตถูกนาไปใช้อย่างคุม้ ค่า เหมาะสม
ผูอ้ านวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
รายงานสรุปผลการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต จานวน 1 ฉบับ
1. กรมสรรพสามิตมีปริมาณแสตมป์ที่เพียงพอในการบริหารจัดการแสตมป์ และมีกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการคลังแสตมป์ มีการใช้พื้นที่อย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
3. กรมสรรพสามิต มีการนาแสตมป์ไปใช้อย่างคุม้ ค่า ไม่เกิดผลเสียหายกับทางราชการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางวิภาวดี สาริการินทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
51749
นายนพดล ศิริวัฒนากร
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
51711
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท์
51211
สานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทัง้ สิ้น
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
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 : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
20

2.การขอความเห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิตที่ไม่
มียอดจ่าย หรือแสตมป์สรรพสามิตที่ยกเลิกการใช้งานแล้ว (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

3. การออกกฎกระทรวง/กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ (ร้อยละ 30)
4. การบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต ตามกฎกระทรวง (ร้อยละ 30)

ร้อยละ
ร้อยละ
ฉบับ
ฉบับ

Output : กฎกระทรวง/กฎหมายที่มีผลบังคับใช้
Outcome : รายงานสรุปผลการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต

20

40
30
30
1
1

70
100
1
1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 50 สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนดรูปแบบการจัดทาจุลสารสามิต (ร้อยละ 5)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวและปลูกฝังวิธีการดาเนินชีวิตที่ดี
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85
1. สามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
2. สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
� เงินงบประมาณ
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
500,000
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ตาแหน่ง
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ตาแหน่ง
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
เลขานุการกรม
ตาแหน่ง
สานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
5

2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติโครงการและ งบประมาณ (ร้อยละ 5)

ร้อยละ

3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

4. จัดทาบทความเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่านจุลสารสามิต (ร้อยละ 80)

ร้อยละ
Output :
จานวนเรื่องที่เผยแพร่ผ่านจุลสารอิเล็กทรอนิกส์
Output :
จานวนจุลสารที่เผยแพร่
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย

ลงชื่อ

จารุณี ฉายวิริยะ
(นางจารุณี ฉายวิริยะ)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

ลงชื่อ

พงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
(นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล)
เลขานุการกรม

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

55734
55734
55710

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20

20

รวม
ทั้งสิ้น
100

5
10
20

20

เรื่อง

6

6

12

เล่ม

1,200

1,200

2,400

85

85

ร้อยละ

หน ้า 54

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 51 ยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตอย่างทันท่วงที
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
ลงชื่อ
ผู้รับผิดชอบหลัก
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตไปยังประชาชนและผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตได้รับรู้อย่างทันท่วงที
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกรมสรรพสามิตไปยังประชาชนและผูม้ ีหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผูเ้ สียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน

จารุณี ฉายวิริยะ
(นางจารุณี ฉายวิริยะ)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
พงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
(นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล)
เลขานุการกรม

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุม่ เป้าหมาย ร้อยละ 85
1. ประชาชนและผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้อย่างทันท่วงทีการลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
2. ประชาชนทั่วไปและผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีรับรู้ถึงบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ของกรมสรรพสามิตได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนทั่วไปและผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผูเ้ สียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วย
ความเต็
1 ตุลาคมมใจ2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
- บาท
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ตาแหน่ง
นางจารุณี ฉายวิริยะ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
ตาแหน่ง
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
เลขานุการกรม
ตาแหน่ง
สานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
5
ของการดาเนินงาน

2. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติกรมฯ (ร้อยละ 5)
3. กาหนดรูปแบบ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และ
หน้าที่ของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 10)

ร้อยละ
ร้อยละ

4. ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางFacebook Fanpage ของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 80)
Output :
จานวนครั้งที่เผยแพร่
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
กลุม่ เป้าหมาย

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

55734
55734
55710

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

100

5
10

ร้อยละ

20

20

20

20

ครั้ง

1

1

1

1

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

4
85

หน ้า 55

85

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 52 ศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ทบทวนเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอานาจ นโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต
ปัจจุบัน (ร้อยละ 20)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
เพื่อปรับปรุงร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และจัดทารายละเอียด
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ
คาชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตที่คณะทางานเห็นชอบ 1 ฉบับ
1. กรมสรรพสามิต มีผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ในการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
องค์กรทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต
2. กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. กรมสรรพสามิตมีบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างองค์กรทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่เหมาะสม
ทันสมัย กะทัดรัด สามารถปรับตัวได้เร็ว มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นในการดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายอัคเดช วินัยพานิช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
Process :
ร้อย
ร้อยละ
ละความสาเร็จของการดาเนินงาน

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มิ.ย.
20

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

55915
55912
55911

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
100

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

ร้อยละ

20

3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

4. จัดทาร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และรายละเอียดคา
ชี้แจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต
(ร้อยละ 20)
5. รายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอกรม (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

20

ร้อยละ

20

Output : รายงานผลการดาเนินงานเสนอกรม

ฉบับ

1

1

Outcome :
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตที่
คณะทางานเห็นชอบ

ฉบับ

1

1

20

หน ้า 56

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 53 จ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต
(Process Improvement and Redesign)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัต ตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านหลักของกรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ
เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพิ่มความยืดหยุ่น คล่องตัว ลดความซ้าซ้อน
ลดระยะเวลาในการท้างานของกรมสรรพสามิต มีจุดควบคุมกระบวนการ
มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เกิดการประเมิน ทบทวนกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์การด้าเนินงานของกรมสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัตงิ านหลักในระยะ 5 ปี (Process Improvement and Redesign Roadmap) เสนอกรมทราบ
1. กรมสรรพสามิตสามารถระบุและค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหลักหรือโอกาสในการปรับปรุง และสามารถออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กรมสรรพสามิตมีกลไกควบคุมกระบวนการหลักที่สามารถป้องกันความผิดพลาดท้าให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปตามแผนการด้าเนินงาน
3. กรมสรรพสามิตสามารถประเมิน ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านหลักเป็นระบบ สามารถลดความซ้าซ้อน ลดระยะเวลา เกิดความคล่องตัว มีการบูรณาการการท้างาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
4. กรมสรรพสามิตสามารถต่อยอดกระบวนงานหรือผลงานที่สะท้อนผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
5,000,000 บาท
นางสาวปุณณิญาณ์ งามปลั่ง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัตกิ าร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
55919
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
55912
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
55911
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส่วน ตัวชี้วัด
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.
Process :
ร้อยละ
20
100
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ร้อยละ 20)
2. รวบรวมศึกษาข้อมูลกระบวนการปฏิบัตงิ านหลัก (ร้อยละ 20)
3. ระบุและค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหลักหรือโอกาสในการ
ปรับปรุง (ร้อยละ 20)
4. ประเมินทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิ านหลักให้เป็น
ระบบและเกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานสูงสุด (ร้อยละ 30)
5. รายงานความก้าวหน้าเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ
Outcome :
แผนการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัตงิ านหลักในระยะ
5 ปี (Process Improvement and Redesign
Roadmap) เสนอกรมทราบ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

30

ร้อยละ
ฉบับ

10
1

1

ฉบับ

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 54 การตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาเชิงรุกในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
ผูอ้ นุมัติ
1. เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยรับตรวจให้ปฏิบัตถิ ูกต้อง และลดข้อผิดพลาดการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล ด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
การดาเนินงาน (Performance Auditing) การบริหาร (Management Auditing) การปฏิบัตติ ามข้อกาหนด
(Compliance Auditing) ระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) และการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ ร้อยละ 80
หน่วยรับตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
397,210
บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
ตาแหน่ง
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
ตาแหน่ง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มตรวจสอบภายใน
กิจกรรมหลัก
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1. จัดทาแผนการการปฏิบัตงิ าน (Engagement
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
3
1
2
1
2
1
1
Plan) (ร้อยละ 13)
การดาเนินงาน
2. ปฏิบัตงิ านตรวจสอบ (ร้อยละ 30)
1
1
3
4
3
3
5
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25)
1
3
3
1
2
4
1
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10)
1
2
1
1
5. การให้คาปรึกษาแนะนา (ร้อยละ 22)
1
1
2
2
2
2
2
2
Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ฉบับ
1
3
4
1
3
5
1
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
ภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

Outcome :
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับ
ตรวจนาไปปฏิบัติ
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

ร้อยละ
ร้อยละ

80

80
85

80

80

ลงชื่อ

ไปรยา อาจเลิศ
(นางสาวไปรยา อาจเลิศ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

บาท
51114
51114
51111

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น

มิ.ย.
1

ก.ค.
1

1

5
4
2
2

3
3
1
2

1
3

4

3
100

3
100

80

80

2
2

100

80

ก.ย.
100

2
28
100

80
85

85
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการที่ 55 ตรวจสอบการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.ประเมินความเสี่ยง เพื่อคัดเลือกโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 20)
2. ตรวจสอบการดาเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์
(ร้อยละ 50)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาเชิงรุกในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
รายงานผลการตรวจสอบ 1 ฉบับ
การดาเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวประภัสสร เสนาพล
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางสาวประภัสสร เสนาพล
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
20
การดาเนินงาน
ร้อยละ
5
5
5
5
10

3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 30)
Output :
โครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 โครงการ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

ประภัสสร เสนาพล
(ประภัสสร เสนาพล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 51112
โทรศัพท์ 51112
โทรศัพท์ 51111

ก.ค.

บาท

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

10

10

ร้อยละ

30

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 56 การตรวจสอบการรับและนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNan : Control of Income accurate in time)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาเชิงรุกในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการรับและนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
2. เพื่อให้แจ้งเตือน กากับดูแล ป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ านด้านการรับและนาเงินส่งคลัง
ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
หน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับและนาเงินส่งคลัง และข้อผิดพลาดลดลง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวสุพรรษา เตชะวงษ์
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางสาวสุพรรษา เตชะวงษ์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
1. ประสานงานขอหลักฐานประกอบการตรวจสอบ(ร้อย Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
5
15
ละ 20)
ของการดาเนินงาน
2. ตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 45)
ร้อยละ
15
3. รายงานผลการตรวจสอบการรับและนาเงินส่ง
ร้อยละ
10
คลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 35)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศุนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์

Output :
รายงานผลการตรวจสอบ
Outcome :
ร้อยละของจานวนหน่วยงานที่ได้
รับการตรวจสอบ

สุพรรษา เตชะวงษ์
(นางสาวสุพรรษา เตชะวงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 51113
โทรศัพท์ 51113
โทรศัพท์ 51111

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

บาท

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

30
25

ฉบับ

1

1

2

ร้อยละ

100

100

100

หน ้า 60

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 57 ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุง
โครงสร้าง เช่น กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ แนวนโยบาย ปริมาณงาน
อัตรากาลัง สภาพปัญหาดาเนินงาน (ร้อยละ 20)
2. วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง โดยนาข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์
(ร้อยละ 30)
3. ดาเนินการตัดเกลี่ยอัตรากาลังตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด (ร้อยละ 15)

สนธยา ชื่นพระแสง
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นายสนธยา ชื่นพระแสง)
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ผู้อานวยการส่วนอัตรากาลังและระบบงาน
ปัญจนี ทิพโกมุท
1. เพื่อให้โครงสร้างทางการบริหารมีความเหมาะสม สะดวกในการมอบหมายงาน และเชื่อมโยง
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรม และรัฐบาล และการพัฒนาประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการดาเนินงานตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่
มีโครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆡 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายลีญวัตร สุวรรณโณ
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
53234
นายสนธยา ชื่นพระแสง
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53231
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์
53212
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนอัตรากาลังและระบบงาน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
20
ดาเนินการ
30
100
15

หน ้า 61

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4. นาเสนอกรมพร้อมคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติ
ราชการ และมอบหมายการบังคับบัญชา (ร้อยละ 35)
Output :
รายงานการดาเนินงานตามโครงสร้างที่
ปรับปรุงใหม่

Outcome :
โครงสร้างและคาสั่งให้ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชา

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35

รวมทั้งสิ้น

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

หน ้าที่ 62

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 58 การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่งตามที่สานักงาน ก.พ.
กาหนด (ร้อยละ 10)
2. จัดทาหลักการและเหตุผลความจาเป็น หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่
(ร้อยละ 20)
3. จัดทาหนังสือเสนอกระทรวงการคลัง พร้อมการประเมินค่างานของตาแหน่ง
ตามองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ตามที่กาหนด และเสนอ
คณะกรรมการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณา
(ร้อยละ 45)
4. นาเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อให้การกาหนดตาแหน่ง และมีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในระดับสูงที่สามารถให้
คาปรึกษา แนะนา คิดค้น ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา สนับสนุน และบูรณาการงานวิชาการเพื่อผลักดันให้แผน
ยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ สนธยา ชื่นพระแสง
(นายสนธยา ชื่นพระแสง)
ผู้อานวยการส่วนอัตรากาลังและระบบงาน

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ปัญจนี ทิพโกมุท
2. เพื่อให้การกาหนดตาแหน่งสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณเพิ่มขึ้น
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
3. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากรในสังกัด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับการกาหนดตาแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษเพิ่มขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
�เงินงบประมาณ
บาท
� เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางประกายมาศ แสงไชย
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
53235
นายลีญวัตร สุวรรณโณ
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
53234
นายสนธยา ชื่นพระแสง
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53231
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์
53212
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนอัตรากาลังและระบบงาน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
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.
100
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ ร้อยละ
10
ดาเนินการ
20

45
25

หน ้าที่ 63

หน ้า 63

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

Output :
รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพื่อ
นาเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
Outcome :
การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.พ.
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
กิจกรรมที่ 2 การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
1. ศึกษา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทาแผนการกาหนดตาแหน่งเพื่อ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(ร้อยละ 10)

Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย. ธ.ค.

ฉบับ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค. ก.ย.

1

ฉบับ

รวมทั้งสิ้น

1

1
1

ร้อยละ

2. จัดทาแผนการกาหนดตาแหน่ง เพื่อประกอบการปรับรุงการกาหนดตาแหน่ง
โดยต้องจัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสานักงาน ก.พ. (ร้อยละ 40)

10

40
100

3. จัดทาคาขอและการประเมินค่างานส่งกระทรวงการคลังเพื่อปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง และเสนอคณะกรรมการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของ
กระทรวงพิจารณา (ร้อยละ 30)

30

20

4. นาเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 20)
Output :
รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพื่อ
นาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
Outcome :
การกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษที่ อ.ก.พ.
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

ฉบับ

ฉบับ

1

1

1

1

หน ้า 64

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 59 ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงำน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ ำนวยกำรสำนัก/ศูนย์/กลุม่ /ภำค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สำนัก และส่วน/ฝ่ำย)
กิจกรรมหลัก
1.รวบรวม ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ งานด้านการ
ตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรม
สรรพสามิตในปัจจุบัน (ร้อยละ 25)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อศึกษาบทบาท ภารกิจ งานด้านการตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรมสรรพสามิต
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อปรับบทบาท ภารกิจ ของงานด้านการตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรมสรรพสามิต
รวมทั้ง การกาหนดหน้าที่และอานาจของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหม่ให้มีความเหมาะสม รองรับการเปลีย่ นแปลง
รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงสร้างทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง 1 ฉบับ
1. บทบาทภารกิจ ของงานด้านการตรวจสอบทางเทคนิค และการวิเคราะห์สินค้าและของกลางของกรมสรรพสามิต
รวมทั้ง การกาหนดหน้าที่และอานาจของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความเหมาะสม รองรับการเปลีย่ นแปลง
2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
และการเชื่อมโยงกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายอัคเดช วินัยพานิช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
Process : ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
ร้องำน
ยละ
25

2. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 25)
3. จัดทารายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงสร้าง
ทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง (ร้อยละ 25)

ลงชื่อ

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

จรัสพงษ์ สมานบุตร
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มิ.ย.

ก.ค.

55915
55912
55911
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

25
25

4. เสนอผูบ้ ริหารหน่วยงานเพื่อให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25)

25
Output :
รายงานสรุปผลตามเสนอกรมทราบ
Outcome :
รายละเอียดการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของโครงสร้างทางการ
บริหารเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

หน ้า 65

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 60 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล
-

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนและการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการนาระบบที่ทันสมัยมาใช้บน Smart Phone
ผูอ้ นุมัติ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80
กรมสรรพสามิตมีช่องทางใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว ในการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน การกระทาผิด ข้อเสนอแนะ และสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
นางรัชตา สุคนธนิตยกุล
นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
สานักงานเลขานุการกรม
ตัวชีว้ ัด

บาท
ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
เลขานุการกรม
ฝ่ายประสานราชการ
หน่วยนับ
ต.ค.

1. จัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทาระบบฯ (ร้อยละ 20)

Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ร้อยละ

2. ดาเนินการจัดทาระบบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

3. ทดลองใช้ระบบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

4. อบรม จนท.เพื่อใช้งานระบบ และตรวจรับงาน (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

5. เปิดใช้งานระบบฯ และ PR ให้ประชาชนทราบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.
20

ม.ค.

R

ลงชื่อ

รัชตา สุคนธนิตยกุล
(นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

พงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล
(นายพงษ์สิทธิ์ สุโมตยกุล)

เลขานุการกรม
8,800,000.00 บาท
55742
55741
55712

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

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

20
20
20
20

Output :
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ฉบับ

1

1

Output :
จานวนครั้งที่จัดอบรม

ครั้ง

1

1

ร้อยละ

80

80

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน

หน ้า 66

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 61 จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศำสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณทีใ่ ช้ตำมแผนงำน
ผูจ้ ัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาร่าง TOR ขอบเขตของงาน (ร้อยละ 15)
2. ดาเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)
3. ดาเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา (ร้อยละ 10)
4. ทาการส่งมอบไปยังพื้นที่ (ร้อยละ 10)
5. ทดสอบการใช้งาน (ร้อยละ 25)
6. ประเมินผล และ ตรวจรับ (ร้อยละ 15)
7. เบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 10)

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ สุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
ผูอ้ นุมัติ ลงชื่อ
วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี ประกอบด้วย
จานวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ 1,710 เครื่อง
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ )
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานทดแทนเครื่องที่หมดอายุการใช้งาน
2. มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
3. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์นาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านและสามารถนาไปใช้กับระบบสารสนเทศใหม่ที่พัฒนาขึ้นได้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เงินงบประมาณ
71,820,000.00
บาท
o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
63501
นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
63501
นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
64401
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
รวมทัง้ สิ้น
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
100
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
15
ร้อยละ
15
ร้อยละ
10
ร้อยละ
10
ร้อยละ
25
ร้อยละ
15
ร้อยละ
10
Output : เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
1
1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
1
1
เอกสารส่งมอบงาน
ฉบับ
1
1
Outcome : จานวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ
เครื่อง
1,710
1,710
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ
100
100
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 62 พัฒนาระบบแผนงานและติดตามประเมินผล
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศำสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ที่
วัตถุประสงค์

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณที่ใช้ตำมแผนงำน
ผู้จัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

ระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) 1 ระบบ
กรมสรรพสามิตมีระบบติดตามแผนงานโครงการใช้งาน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดทาแผนงานโครงการและการประเมินผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ติดตามแผนงานโครงการและการประเมินผล
3. เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดทาแผนงานโครงการ การหาผล และการประเมินผลงานตามตัวชี้วดั
4. เพื่อให้ผู้บริการสามาถติดตามแผนงานโครงการตามตัวชี้วดั ประเภทของการประเมินผลงาน

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
นายเมธี ตั้งศรีพงศ์
นายทินกร อ่องแสงคุณ
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด

1. ดาเนินการศึกษาความต้องการและวิเคราะห์ระบบงาน (ร้อยละ 15)
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
2. ดาเนินการออกแบบหน้าจอระบบงาน (ร้อยละ 15)
3. ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (ร้อยละ 20)
4. ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบงาน และฐานข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดสอบ และ
ทดสอบระบบงาน
(ร้อยละ
20)
5.
ดาเนินการแก้ไขข้
ผิดพลาดโปรแกรมระบบงานจากการทดสอบระบบงาน
(ร้อยละ 20)
6. ดาเนินการติดตั้งโปรแกรมระบบงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่พร้อมใช้งานจริง (ร้อยละ
10)
Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ
โปรแกรมระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project
Tracking
System)
โครงสร้างฐานข้
อมูลระบบติดตามแผนงานโครงการ
(Project Tracking
Outcome
: ระบบติSystem)
ดตามแผนงานโครงการ

ทินกร อ่องแสงคุณ
(นายทินกร อ่องแสงคุณ)
ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบงาน

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ

วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ )
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นั
ก
วิ
ช
าการคอมพิ
ว
เตอร์
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนพัฒนาระบบงาน
หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ฉบับ
ระบบ
ฐานข้อมูล
ระบบ

ต.ค.

ไตรมำสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.
15

ม.ค.

ไตรมำสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

ไตรมำสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

64309
64301
64401

ไตรมำสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

15
20
20

100
20
10

1

1
1
1
1

2
1
1
1

(Project Tracking System)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศำสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ที่ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณที่ใช้ตำมแผนงำน
ผู้จัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 63 ติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์

1.เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงานของโครงการสารสนเทศของศูนย์เทคโนฯและตัวชี้วัดของโครงการฯ
2. เพื่อรายงานผลการดาเนินโครงการ พร้อมทั้งประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
3.เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดทาแผนโครงการ ติดตามโครงการ และประเมินผลงานตามตัวชี้วัดโครงการและ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ประเมินผลงานตามตัวชี้วัด
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ
1. มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเซฟแวร์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต
2. มีโปรแกรมระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมีระบบป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือ่ ข่ายกรมสรรพสามิต
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
น.ส. ชณัฐญา สิกขาเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
64212
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
64401
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
64401
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

1.โครงกำรระบบตรวจสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Application Performance Monitoring : APM)
1.1 จัดทาร่าง TOR ขอบเขตของงาน
Process :
ร้อยละ
5
1.2 ดาเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
1.3 ดาเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา
ร้อยละ
1.4 ส่งมอบงานและติดตั้ง
ร้อยละ
1.5 ทดสอบการใช้งาน
ร้อยละ
1.6 ประเมินผล และ ตรวจรับ
ร้อยละ
1.7 เบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 1
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงวดงานที่ 2
ฉบับ
Outcome :
ระบบงาน
ระบบ
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ
2. โครงกำรจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุคเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
2.1 จัดทาร่าง TOR ขอบเขตของงาน
Process :
ร้อยละ
10
2.2 ดาเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
2.3 ดาเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา
ร้อยละ
2.4 ส่งมอบอุปกรณ์
ร้อยละ
2.5 ประเมินผล และ ตรวจรับ
ร้อยละ
2.6 เบิกจ่ายเงิน
ร้อยละ
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงาน
ฉบับ
Outcome :
จานวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ
เครือ่ ง
(ไมโครคอมพิวเตอร์)
จานวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ(โน๊ตบุ๊ต)
เครือ่ ง
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ

ไตรมำสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมำสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

15

15

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

5
10
100
10
20
20
1

1
1
1
1

1
1
1
1
100

1
100

10
10

100

30
20
20

1
1
1

1
1
152

194
42
100

100
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กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมำสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

3. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบป้องกันภัยคุกคำมแบบต่อเนื่องขั้นสูงสำหรับอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมสรรพสำมิต
(1) จัดทาขอบเขตงาน (TOR)
Process :
ร้อยละ
15
(2) ดาเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
(3) ลงนามในสัญญา
ร้อยละ
(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน
ร้อยละ
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงวดงาน
ฉบับ
Outcome :
จานวนอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ส่งมอบ รายการ
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ
4. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรนำเข้ำ และกำรส่งออกสินค้ำสรรพสำมิตผ่ำนระบบ National Single Window (NSW)
(1) จัดทาขอบเขตงาน (TOR)
Process :
ร้อยละ
15
(2) ดาเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
(3) ลงนามในสัญญา
ร้อยละ
(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน
ร้อยละ
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
1
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงวดงาน
ฉบับ
Outcome :
ระบบงาน
ระบบ
จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ

ไตรมำสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมำสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

10

รวมทั้งสิ้น

100

15
30

30

1

1

1
1
2

5

4
95

4
100

1

15

100

10
15

15

30

2

1
1
4

1
2
75

1
2
100

1
1

1

5

20

หน ้า 71

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

5. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)
(1) จัดทาขอบเขตงาน (TOR)
Process :
(2) ดาเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
(3) ลงนามในสัญญา
(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน
4.1
งวดงานที่ 1
4.2 งวดงานที่ 2
4.3 งวดงานที่ 3
4.4 งวดงานที่ 4
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ไตรมำสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมำสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมำสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

รวมทั้งสิ้น

5
5
10

ร้อยละ

100

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ฉบับ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงวดงาน
ฉบับ
Outcome :
จานวนเอกสารที่ส่งมอบ
ฉบับ
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ
6. โครงกำรจัดหำอุปกรณ์ทดแทน/เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยสื่อสำรพื้นฐำนสำหรับอำคำรกรมสรรพสำมิต
(1) จัดทาขอบเขตงาน (TOR)
Process :
ร้อยละ
(2) ดาเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
(3) ลงนามในสัญญา
ร้อยละ
(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน
ร้อยละ
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงวดงาน
ฉบับ
Outcome :
จานวนอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ที่ส่งมอบ รายการ
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

20
20
20
1
1

1

2

1
1
4

1

1

2
50

4
100

1

10

40

15
10

100

15
20

20

20

1

1
1
3

1
1

1

1

1

13

3
69

30

16
100

หน ้า 72

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

7. โครงกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยไร้สำย และระบบบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม กรมสรรพสำมิต
Process :
(1) จัดทาขอบเขตงาน (TOR)
ร้อยละ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
(2) ดาเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
ร้อยละ
(3) ลงนามในสัญญา
ร้อยละ
(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน
ร้อยละ
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR)
ฉบับ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
เอกสารส่งมอบงวดงาน
ฉบับ
Outcome :
จานวนเอกสารและซอฟท์แวร์ที่ส่งมอบ รายการ
จานวนหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตร
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ
ฉบับ

ไตรมำสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมำสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมำสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

15
10

100

15
20

20

20

1
1

1

1
1
3

6

5
1
55

11
1
100

1

3

1
1

5

40
1

1

หน ้า 73

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 64 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาร่าง TOR ของระบบงาน (ร้อยละ 10)
2 ประกวดราคาและลงนาม (ร้อยละ 10)
3. สารวจและวางแผนการติดตั้ง (ร้อยละ 10)
4. ติดตั้งระบบ (ร้อยละ 20)
5. ทดสอบการใช้งาน (ร้อยละ 20)
6. ปรับแต่งระบบโดยรวมพร้อมปรับแก้ระบบ (ร้อยละ 20)
7. ทดลองใช้งาน (ร้อยละ 10)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ กนกภรณ์ อินไชย
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นางกนกภรณ์ อินไชย)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล
ผู้อานวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ อัครุตม์ สนธยานนท์
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)
กรมสรรพสามิตมีระบบบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 9,840,000 บาท
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 51232
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ตำแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
โทรศัพท์ 51231
นางกนกภรณ์ อินไชย
ตำแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท์ 51212
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
สานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ 10
ร้อยละ
10
ร้อยละ
10
100
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
ร้อยละ
10
Output : สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
1
1
ระบบงาน
ระบบ
1
1
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน
ร้อยละ
80
80

หน ้า 74

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 65 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร
(ร้อยละ20)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี สามารถรองรับการ
ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคและวิธีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานสากล

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

จตุพร คฤหบดี
(นายจตุพร คฤหบดี)
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
ปัญจนี ทิพโกมุท
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีโอกาสแลกเปลีย่ นความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานทั้งในและนอก
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
หน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะปฏิบัติงานรองรับภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ตามที่ได้กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
บาท
□
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
 เงินงบประมาณ 5,000,000
53351
นายจตุพร คฤหบดี
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53351
นายจตุพร คฤหบดี
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53212
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ
20
100
การดาเนินงาน

2. กาหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ20)

ร้อยละ

3. ขออนุมัติดาเนินโครงการตามแผนงานต่อผูบ้ ริหาร
(ร้อยละ20)
4. ดาเนินการจัดอบรม (ร้อยละ20)

ร้อยละ
ร้อยละ

5

5

5

5

5. ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ20)

ร้อยละ

5

5

5

5

390

650

650

390

2080

100

100

Output : จานวนผูเ้ ข้าอบรม
เพิ่มขึ้น 30% จากเป้าปีก่อน
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น

คน

ร้อยละ

20
10

10

หน ้า 75

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 66 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย

คติ อาภากุลอนุ
(นายคติ อาภากุลอนุ)
ผู้อานวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ

เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จาเป็นต่อการทางานเพื่อปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ปัญจนี ทิพโกมุท
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
ร้อยละ ของผู้เข้าจานวนอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85
เกิดการตระหนักถึงความจาเป็นของการเปลี่ยนแปลง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
󠆋เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
4,000,000 บาท
นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
53332
นายคติ อาภากุลอนุ
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53332
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์
53212
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
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.
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและพัฒนาหลักสูตร (ร้อยละ 15)
Process :
ร้อยละ
5
5
5
2. พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
15
ดาเนินงาน
100
3. อนุมัติและดาเนินการพัฒนาข้าราชการ (ร้อยละ 5)
ร้อยละ
5
4. ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนให้ข้าราชการสาเร็จการฝึกอบรม
ร้อยละ
5
10
10
15
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์ (ร้อยละ25)
ร้อยละ
10
10
5
Output :
ร้อยละของจานวนข้าราชการที่ผ่าน
ร้อยละ
85
85
การฝึกอบรม
Outcome :
ร้อยละ
85
85
ร้อยละของจานวนข้าราชการที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบ
ออนไลน์
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 67 จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก /ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
โครงการการจัดการองค์ความรูข้ องกรมสรรพสามิต :
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ บทบาท/ภารกิจของกรมฯ
และการประเมินสมรรถนะหลัก /สมรรถนะตามสายงาน
3 องค์ความรู้

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผูร้ ับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ปัญจนี ทิพโกมุท
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้มีการเผยแพร่และแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในองค์กร
ผูอ้ นุมัติ
ลงชื่อ
ปัญจนี ทิพโกมุท
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
󠆋เงินงบประมาณ
บาท R
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
2,000,000 บาท
นางสาวศิระกาญจน์ กาญจนภักดิ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 53312
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53331
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53212
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
35
35
30
100
ของการดาเนินงาน

1. องค์ความรูด้ ้านภาษีสรรพสามิต
2. ความรูก้ ารพัฒนาคุณภาพ/
3. องค์ความรูร้ องรับนโยบาย
Output :
จานวนครัง้ ในการจัดการองค์
ความรู้
Outcome :
จานวนองค์ความรูท้ ี่ได้รับการ
เผยแพร่

ครัง้

องค์ความรู้

1

1

1

3

3

3
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 68 Excise Innovation Awards ครั้งที่ 10
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อกาหนดกรอบการประกวดและเงื่อนไข
การประกวด (ร้อยละ 10)
2. จัดทาประกาศกรมฯ กาหนดการส่งผลงานการประกวด และ
สถานที่นาเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้า
ประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)
4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภท
และประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 30)

คติ อาภากุลอนุ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
(นายคติ อาภากุลอนุ)
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ผู้อานวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นาเสนอรูปแบบการให้บริการ
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ ปัญจนี ทิพโกมุท
ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่
ร้อยละ 100
(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
นวัตกรรมใหม่ด้านบริการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ 2,000,000
บาท
□ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางศิรวิ รรณ พันธ์พิรยิ ะ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
53332
นายคติ อาภากุลอนุ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
53332
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
53212
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
100
ดาเนินงาน
10
ร้อยละ
ร้อยละ

10
2

2

2

2

ร้อยละ

ร้อยละ
Output :
ประกาศส่งผลงาน
จานวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
Outcome :
จานวน/หน่วยงาน/บุคคลที่ได้รบั รางวัล
ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการ
เผยแพร่

ฉบับ
เรื่อง
ราย
ร้อยละ

2

2

2

2

15

15

2

15

ร้อยละ

6. จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15)

2

15
1
20

1
20

10

10

100

100
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 69 ให้ความรู้ด้านการดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.ออกให้ความรู้ คาแนะนาต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ความรู้

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ประพฤกษ์ ชมพู่
(นายประพฤกษ์ ชมภู)่
ผู้อานวยการส่วนคดี

เพื่อส่งเสริมให้การจัดทาสานวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับ
ผู้อนุมัติ
วันชัย ตั้งวิจิตร
ลงชื่อ
การดาเนินคดีและการเปรียบเทียบคดี ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
(นายวันชัย ตั้งวิจิตร)
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา สามารถจัดทาสานวนคดี เปรียบเทียบคดีและดาเนิน
การอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋เงินงบประมาณ
บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายชัยสิทธิ์ บริรักษ์วรากร
นิติกรปฏิบัติการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
51526
นายประพฤกษ์ ชมภู่
ผู้อานวยการส่วนคดี
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
51532
นายวันชัย ตั้งวิจิตร
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
52312
สานักกฎหมาย
ส่วนคดี
ตัวชี้วัด
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ของการดาเนินงาน
Output : จานวนครั้งที่ออกให้
ครั้ง
1
1
1
1
4
ความรู้
Outcome : ร้อยละของ
ร้อยละ
80
80
80
80
80
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ร้อยละ 80

หน ้า 79

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 70 ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.ออกให้ความรู้ คาแนะนาต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(ร้อยละ ..)
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ความรู้

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

วิสุทธิ์ ธนกุลสมบัติ
(นายวิสุทธิ์ ธนกุลสมบัต)ิ
ผู้อานวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง

เพื่อให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลางและการจัดการ
ผู้อนุมัติ
วันชัย ตั้งวิจิตร
ลงชื่อ
ของกลางให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(นายวันชัย ตั้งวิจิตร)
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋เงินงบประมาณ
บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายเก่งกาจ รักษ์ศรีทอง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
51517
นายวิสุทธิ์ ธนกุลสมบัติ
ผู้อานวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง โทรศัพท์
ตาแหน่ง
51516
นายวันชัย ตั้งวิจิตร
ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
52312
สานักกฎหมาย
ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
ตัวชี้วัด
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
การดาเนินงาน
Output : จานวนครั้งที่ออกให้
ความรู้
Outcome : ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

ครั้ง

1

1

1

1

4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

หน ้า 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 71 พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดับการให้บริการรองรับรัฐบาลดิจิทัล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดหาวิทยากรในหลักสูตรจากภายใน และภายนอกกรมสรรพสามิตซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล และการยกระดับของ
กรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัล (ร้อยละ 15)

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

อ้อมฤทัย อ่องสาคร
(นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
( นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ )

ผูอ้ นุมัติ
จรัสพงษ์ สมานบุตร
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจของบุคลากรตามแนวทางการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล
ลงชื่อ
แนวทางการยกระดับกรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัล และระบบเทคโนโลยีของกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ๆ และสร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้รับบริการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานหลังอบรมของผู้เข้าอบรม ร้อยละ80
1. บุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขามีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินการตามแนวทางการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล
และแนวทางการยกระดับของกรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัลได้
2. บุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขามีความรู้ความสามารถในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน รวมทั้งมีทัศนคติและจิตสานึกที่ดีในการให้บริการประชาชน
3. บุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชาชนได้รับความประทับในการให้บริการของเจ้าหน้าที่รวมทั้งมีความพึงพอใจที่ดีและสามารถจดจาภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิตได้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 3,000,000 บาท
นางสาวนวธิ์ฬส พุฒเมือง
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 55916
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 55912
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 55911
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทัง้ สิ้น
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
15
100
Process :

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา ทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 (ร้อยละ 25)

ร้อยละ

3. จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา ทั่วประเทศ รุ่นที่ 2 (ร้อยละ 25)

ร้อยละ

4. จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา ทั่วประเทศ รุ่นที่ 3 (ร้อยละ 25)

ร้อยละ

5. จัดทารายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา ทั่วประเทศ เพื่อ
เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 10)

ร้อยละ
Output :
ร้อยละของจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทียบกับเป้าหมาย
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการปฏิบัติงานหลัง
อบรมของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ
ร้อยละ

25
25
25
10

90

90

90

90
80

80

หน ้า 81

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 72 บูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและกากับดูแลเชิงรุก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับหน่วยรับตรวจและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
1. เพื่อจัดทาแนวทางการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจนาไปใช้เป็นแนวทางกากับดูแล
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการตรวจสอบระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในกับสานักงานสรรพสามิตภาค
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าอบรม ร้อยละ 85
หน่วยรับตรวจสามารถนาแนวทางการตรวจสอบไปใช้ในการตรวจสอบและกากับดูแลสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดได้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวประภัสสร เสนาพล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางสาวประภัสสร เสนาพล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process : หนังสืออนุมัตโิ ครงการ
ฉบับ
1

1. จัดทาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารบูรณาการ
จัดทาแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน และ
ประสานงานสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
2. สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารบูรณาการจัดทาแนวทางการ จานวนครั้งที่จัดอบรม/สัมมนา
ตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
3. สรุปผลรายงานผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแนว สรุปแนวทางการตรวจสอบ
ทางการปฏิบัตงิ านตรวจสอบการปฏิบัตงิ านแจ้งเวียน
ให้สานักงานสรรพสามิตภาคปฏิบัติ

Output :
จานวนผู้เข้าอบรม
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม

ครั้ง

ร้อยละ

พัชรี เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

500,000
บาท
51112
51112
51111
ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
1

1

1

ฉบับ

คน

ประภัสสร เสนาพล
(นางสาวประภัสสร เสนาพล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

1

40

1

2

40
85

85
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โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
โครงกำรที่ 73 ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนและบ้ำนพักข้ำรำชกำรสรรพสำมิต
ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังที่ 6

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตที่ 3

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยุทธศำสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ที่
วัตถุประสงค์

-

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

วิศวกรโยธาชานาญการ

1. เพื่อให้สานักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อานวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรื่องค่าเช่าที่พักและสร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการ
รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด 2 ฉบับ
1. มีสถานที่ทางานที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนผุ้มาติดต่อราชการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณทีใ่ ช้ตำมแผนงำน
ผูจ้ ัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน)

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋2,530,400
นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์

ผูอ้ นุมัติ

บาท
โทรศัพท์

55851

โทรศัพท์

55851

โทรศัพท์

55811

นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์

ตำแหน่ง

ผูอ้ นุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

นายจิรวิวัฒน์ นิคม

ตำแหน่ง

รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

หน่วยงำนผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย)

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

Output :
จานวนโครงการที่จัดทารูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จ

2. การสารวจสถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซม เพื่อจัดทาแบบและรายละเอียด

Output : ร้อยละของจานวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. การตรวจงานก่อสร้าง

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานที่ของบุคลากร

จิรวิวัฒน์ นิคม
(นายจิรวิวัฒน์ นิคม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมทั่วไป
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

บาท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
วิศวกรโยธาชานาญการ

ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

1. การจัดทาแบบก่อสร้างและรายละเอียด
การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธาชานาญการ

ตัวชี้วัด

ภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์
(นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์)

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ

กิจกรรมหลัก

ลงชื่อ

ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
หน่วยนับ
โครงการ/งาน
ร้อยละ

ร้อยละ

ต.ค.

ไตรมำสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมำสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมำสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมำสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทัง้ สิ้น

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

90

24
90

80

80
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 74 ปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ขออนุมัตโิ ครงการและขอใช้เงินเพื่อดาเนินโครงการ (ร้อยละ 10)
2. จัดทาราคากลาง และจัดทารูปแบบรายการงานปรับปรุงอาคาร (ร้อยละ 20)
3. ประกวดราคาจ้าง และลงนามในสัญญา (ร้อยละ 20)
4. ดาเนินการปรับปรุงอาคารตามโครงการพร้อมส่งมอบงาน (ร้อยละ 50)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ชัยนาท ฉ่าทรัพย์
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์)
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ความผูกพันและขวัญกาลังใจให้บุคลากร
ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของกรมสรรพสามิต
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
อัครุตม์ สนธยานนท์
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)
อาคารมีความเป็นเอกลักษณ์พร้อมใช้งาน 1 หลัง
กรมสรรพสามิตมีอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถใช้เป็นต้นแบบของสานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
67,000,000 บาท
นางนันทรัต เตปันวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ
โทรศัพท์ 51252
นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
โทรศัพท์ 51251
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้ โทรศัพท์ 51212
สานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนบริหารการพัสดุ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process :
ร้อยละ
10
ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
20
ของการดาเนินงาน
100
ร้อยละ
20
ร้อยละ
50
Output :
1. สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ฉบับ
1
1
2. เอกสารส่งมอบงาน
ฉบับ
1
1
Outcome :
1. อาคารมีความเป็น
หลัง
1
1
เอกลักษณ์พร้อมใช้งาน
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 75 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ขอความอนุเคราะห์รังวัดพื้นที่และแนวเขตเพื่อดาเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
2. เชิญผู้ก่อสร้าง พิจารณารูปแบบโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์กรมสรรพสามิตพร้อมบันทึกข้อตกลง (ร้อยละ 30)
3. ขออนุมัติรื้อถอนอาคารสโมสร กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
4. บันทึกเสนอกรมส่งคืนที่ราชพัสดุ (ร้อยละ 30)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ความผูกพันและขวัญกาลังใจให้บุคลากร

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ชัยนาท ฉ่าทรัพย์
(นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ

เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีอาคารที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายกิจกรรม
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
อัครุตม์ สนธยานนท์
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)
บันทึกเสนอกรมส่งคืนที่ราชพัสดุ 1 ฉบับ
กรมสรรพสามิตมีอาคารอเนกประสงค์
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางนันทรัต เตปันวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ
โทรศัพท์
51252
นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
โทรศัพท์
51251
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท์
51212
สานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนบริหารการพัสดุ
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ตัวชี้วัด
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 : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
20
ของการดาเนินงาน
ร้อยละ
30
100

Output : บันทึกข้อตกลงส่งคืนที่ราชพัสดุ
Outcome : ลงนามในสัญญา

ร้อยละ
ร้อยละ
ฉบับ
ฉบับ

20
1

30
1
1

2
1

หน ้า 85

โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก
โครงการประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
4. สรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
5. พัฒนาบุคลากร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 1

บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้

ลงชื่อ

พงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
(นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ)์
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ชนานันต์ วันแอเลาะ

2. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
กรมสรรพสามิตมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

󠆋 เงินงบประมาณ
นางสาวภัทพร ไวปัญญา

ตาแหน่ง

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์

ตาแหน่ง

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

นางชนานันต์ วันแอเลาะ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

บาท

บาท
โทรศัพท์

0 2525 4811 ต่อ 109

ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

โทรศัพท์

0 2525 4811 ต่อ 107

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

โทรศัพท์

0 2525 4811 ต่อ 205

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

1. ตรวจวิเคราะห์เอกสารการชาระภาษี

Output :

บาท

ต.ค.
4,924,388,400.00

2. ตรวจสอบและประเมินภาษี/

จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่ จัดเก็บได้

บาท

26,142,800.00

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

พ.ย.
5,138,599,200.00

ธ.ค.
5,781,543,800.00

ม.ค.
5,895,229,100.00

ก.พ.
5,636,601,500.00

มี.ค.
5,696,406,300.00

เม.ย.
6,133,941,000.00

พ.ค.
5,630,705,200.00

มิ.ย.
5,340,297,600.00

ก.ค.
5,528,598,800.00

ส.ค.
5,385,731,400.00

ก.ย.
5,481,331,200.00

66,573,373,500.00

ภาคที่ 1

26,349,800.00

26,729,000.00

26,417,000.00

26,175,400.00

26,184,800.00

37,141,300.00

37,136,000.00

37,116,800.00

37,106,800.00

37,109,800.00

38,394,300.00

382,003,800.00

พื้นที่ชัยนาท

3,031,310,900.00

พื้นที่นนทบุรี

ตรวจปฏิบัติการสถานประกอบการ/ตรวจปราบปราม

บาท

205,798,100.00

212,196,800.00

213,709,500.00

211,771,900.00

211,170,500.00

211,147,400.00

251,656,100.00

251,723,400.00

251,855,300.00

336,157,800.00

336,144,800.00

337,979,300.00

3. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรค

บาท

2,105,101,100.00

2,130,202,000.00

2,426,712,300.00

2,337,242,800.00

2,443,037,100.00

2,635,060,600.00

2,463,038,400.00

2,446,744,700.00

2,206,931,300.00

2,197,445,200.00

2,156,847,700.00

2,153,471,300.00

ในการจัดเก็บภาษีได้สูงต่ากว่าเป้าหมาย

บาท

208,014,300.00

216,317,700.00

230,293,100.00

234,694,700.00

229,278,700.00

231,064,200.00

275,114,000.00

262,945,000.00

232,998,300.00

226,247,100.00

235,268,500.00

277,005,200.00

4. ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ

บาท

1,261,101,000.00

1,281,226,000.00

1,326,484,500.00

1,326,764,500.00

1,326,633,000.00

1,301,210,500.00

1,301,101,500.00

1,296,081,400.00

1,295,979,600.00

1,290,945,700.00

1,285,903,500.00

1,283,059,100.00

15,576,490,300.00

พื้นที่อยุธยา 1

เป็นไปตามเป้าหมาย

บาท

885,410,000.00

1,037,941,800.00

1,307,897,800.00

1,510,898,400.00

1,155,730,000.00

1,027,606,000.00

1,499,449,800.00

1,032,572,900.00

1,032,554,800.00

1,139,270,000.00

1,033,055,500.00

1,094,011,300.00

13,756,398,300.00

พื้นที่อยุธยา 2

5. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล

บาท

557,500.00

1,190,500.00

1,776,500.00

1,557,500.00

865,000.00

579,100.00

428,000.00

438,000.00

438,000.00

428,000.00

423,400.00

393,400.00

9,074,900.00

พื้นที่ลพบุรี

การจัดเก็บภาษี

บาท

229,153,700.00

229,655,700.00

244,012,000.00

242,358,200.00

240,638,200.00

260,508,200.00

302,883,700.00

299,933,400.00

279,301,400.00

297,875,700.00

297,855,900.00

293,726,000.00

3,217,902,100.00

พื้นที่สระบุรี

บาท

3,044,000.00

3,144,000.00

3,356,000.00

3,326,500.00

3,013,500.00

2,995,000.00

3,093,800.00

3,095,000.00

3,090,900.00

3,093,900.00

3,094,900.00

3,263,900.00

37,611,400.00

พื้นที่สิงห์บุรี

บาท

65,900.00

374,900.00

573,100.00

197,600.00

60,100.00

50,500.00

34,400.00

35,400.00

31,200.00

28,600.00

27,400.00

27,400.00

1,506,500.00

พื้นที่อ่างทอง

1

1

1

Outcome : ร้อยละของจานวนรายได้

ร้อยละ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

27,701,834,500.00 พื้นที่ปทุมธานี 1
2,859,240,800.00 พื้นที่ปทุมธานี 2

1

ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

หน ้า 86

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตข้อ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 1
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
2. ออกตรวจสืบสวนปราบปราม
3. สรุปผลการออกตรวจสืบสวนปราบปราม
4. รายงานผลการออกตรวจฯ ส่งกรมฯ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน
1. เพิ่มความสามารถในการควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
2. สร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ10
สามารถควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกาหนด
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
นายปรีชา น้อยพ่วง
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายสมชาย ศรีประทุมรักษ์
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ไตรมาสที่ 1
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

Output :
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

สมชาย ศรีประทุมรักษ์
(นายสมชาย ศรีประทุมรักษ์ )
ผู้อานายการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ชนานันต์ วันแอเลาะ
(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ไตรมาสที่ 2

บาท
0 2525 4811 ต่อ 209
0 2525 4811 ต่อ 209
0 2525 4811 ต่อ 205

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.

คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท

82.00
233,400.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
16.00
36,000.00
15.00
67,500.00
5.00
7,500.00
3.00
6,600.00
12.00
30,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
2,400.00

83.00
234,600.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
16.00
36,000.00
15.00
67,500.00
6.00
7,500.00
3.00
7,800.00
12.00
30,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
2,400.00

81.00
240,600.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
17.00
48,000.00
15.00
67,500.00
6.00
7,500.00
4.00
7,800.00
8.00
24,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
2,400.00

85.00
250,800.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
17.00
48,000.00
15.00
67,500.00
6.00
7,500.00
4.00
8,400.00
12.00
33,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
3,000.00

85.00
252,600.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
19.00
54,000.00
15.00
67,500.00
5.00
7,500.00
3.00
7,200.00
12.00
30,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
3,000.00

86.00
251,400.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
18.00
48,000.00
15.00
67,500.00
6.00
7,500.00
4.00
7,200.00
12.00
33,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
4,800.00

83.00
243,000.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
17.00
48,000.00
15.00
67,500.00
6.00
7,500.00
3.00
7,800.00
11.00
27,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
1,800.00

85.00
249,600.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
17.00
48,000.00
15.00
67,500.00
6.00
7,500.00
4.00
8,400.00
12.00
33,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
1,800.00

85.00
256,800.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
19.00
54,000.00
15.00
67,500.00
5.00
7,500.00
3.00
7,800.00
12.00
33,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
3,600.00

85.00
249,000.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
18.00
48,000.00
15.00
67,500.00
5.00
7,500.00
4.00
7,200.00
12.00
33,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
2,400.00

83.00
234,000.00
4.00
4,200.00
12.00
48,000.00
16.00
36,000.00
15.00
67,500.00
6.00
7,500.00
3.00
7,200.00
12.00
30,000.00
9.00
28,200.00
3.00
3,000.00
3.00
2,400.00

ร้อยละ
ร้อยละ

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

77.00
1,000.00
225,000.00 2,920,800.00
4.00
48.00
4,200.00
50,400.00
12.00
144.00
48,000.00 576,000.00
16.00
206.00
36,000.00 540,000.00
15.00
180.00
67,500.00 810,000.00
5.00
67.00
7,500.00
90,000.00
2.00
40.00
6,600.00
90,000.00
8.00
135.00
24,000.00 360,000.00
9.00
108.00
25,800.00 336,000.00
3.00
36.00
3,000.00
36,000.00
3.00
36.00
2,400.00
32,400.00
10
10

หน่วยงาน

ภาคที่ 1
พื้นที่ชัยนาท
พื้นที่นนทบุรี
พื้นที่ปทุมธานี 1
พื้นที่ปทุมธานี 2
พื้นที่อยุธยา 1
พื้นที่อยุธยา 2
พื้นที่ลพบุรี
พื้นที่สระบุรี
พื้นที่สิงห์บุรี
พื้นที่อ่างทอง

10
10
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 1
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภาษี
2. ดาเนินการวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น สรุปผลการวิเคราะห์
3. ดาเนินการออกตรวจปฏิบัตกิ าร ณ โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ
4. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ
5. ดาเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษี และปิดสานวนสาเร็จตามแผนงาน

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
รัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นางรัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต)
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
1. บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน
2. บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ทันสมัยและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ กากับ ป้องกัน ให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
ลงชื่อ
ชนานันต์ วันแอเลาะ
ผูอ้ นุมัติ
(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 2 ฉบับ
การหลีกเลี่ยงภาษีลดลง การจัดเก็บภาษีบรรลุตามเป้าหมาย
ผู้อานวยการส
ผู้อานั
านวยการส
กงานสรรพสามิ
านักงานสรรพสามิ
ตภาคที่ 1 ตภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
40,000 บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
40,000 บาท
นางสาวนิชานันท์ พรสุทธิชัยพงศ์
นั
ก
ตรวจสอบภาษี
ช
านาญการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 210-211
นางรัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 212
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 205
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ฝ่ายตรวจสอบภาษี
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทัง้ สิ้น
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
ราย
1
1
2

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ฉบับ

1

1

2
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 4 สรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 1
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฏิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 10)
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10)
3. แต่งตั้งคณะทางานฯ (ร้อยละ 15)
4. เตรียมความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม (ร้อยละ 35)
5. จัดกิจกรรมสรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
และสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
(ร้อยละ 30)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
จันทิมา เถื่อนเจริญ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นางจันทิมา เถื่อนเจริญ)
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ทันกับสมัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
ลงชื่อ
ชนานันต์ วันแอเลาะ
1. เพื่อช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้อนุมัติ
(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)
2. เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสรรพสามิต
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
4. เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพสามิต
ร้อยละความพีงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
1. สังคม ชุมชน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกรมสรรพสามิต
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสรรพสามิต
4. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
55,000
บาท
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางวันทนี หิมะมาน
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 71000-1 ต่อ 303,306
นางจันทิมา เถื่อนเจริญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 71000-1 ต่อ 301
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
โทรศัพท์ 71000-1 ต่อ 205
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
รวมทั้งสิ้น
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:
100
ร้อยละ
100
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
Output:
1
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
ครั้ง
1
Outcome:
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

85

85
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตข้อ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 1
วัตถุประสงค์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ทันสมัยและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในสังกัดสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
2.ให้เกิดทักษะและสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
สามารถเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

ลงชื่อ

วชิราภรณ์ ขยัน
(นางสาววชิราภรณ์ ขยัน)
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ชนานันต์ วันแอเลาะ
(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1

□ เงินงบประมาณ
นางกฤษณา อุริบุญ
นางสาววชิราภรณ์ ขยัน
นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์

บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
1,000,000
บาท
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 02 525 4811 -12 ต่อ 101
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ 02 525 4811 -12 ต่อ 102
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน
โทรศัพท์ 02 525 4811 -12 ต่อ 205
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 ส่วนอานวยการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

ร้อยละ

100

100

100

100

100

คน
ครั้ง

40
1

40
1

40
1

40
1

160
4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

ต.ค.
1. จัดทาแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10)
2.ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10)
3. ดาเนินการฝึกอบรม (ร้อยละ 40)
4.ประเมินผลการฝึกอบรม (ร้อยละ 20)
5. สรุปรายงานนาเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)

ผู้รับผิดชอบหลัก

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

Output :
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

85

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

85

หน ้า 90

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ Field Audit)
4. ประชาสัมพันธ์กฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาบุคลากร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 2
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่ คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้เป็นราย
พื้นที่/รายเดือน/รายสินค้า
2. ตรวจวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เป็นราย
สินค้า
3. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรค ในการ
จัดเก็บภาษีได้สูง/ต่ากว่าเป้าหมาย
4. ออกตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ
ภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการ
จัดเก็บภาษี

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
นานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
1. สามารถใช้นวัตกรรมในการติดตามข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกาหนดไว้
2. เชื่อมโยงข้อมูลและสร้างความร่วมือ เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรคและกาหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
50,920 บาท
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นายสุทธิพงษ์ เอื้อศักดิส์ ุภา
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายจรัล เทวรัตน์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Output :
37,757,134,600.00 28,802,280,200.00 29,311,986,300.00 27,955,438,500.00 27,501,021,200.00
บาท
จานวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บได้

Outcome :
ร้อยละของจานวนรายได้
ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

บาท

335,821,900.00

340,689,000.00

340,132,900.00

343,810,200.00

339,270,300.00

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุทธิพงษ์ เอื้อศักดิส์ ุภา
(นายสุทธิพงษ์ เอื้อศักดิส์ ุภา)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จรัล เทวรัตน์
(นายจรัล เทวรัตน์)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

24,320 บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มี.ค.

เม.ย.

0 3827 3425 ต่อ 117 , 118 , 138
0 3827 3425 ต่อ 117 , 118 , 138
0 3827 3425 ต่อ 119

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

ก.ย.

29,665,189,600.00

30,201,968,800.00

30,223,700,400.00

30,585,107,800.00

29,144,350,200.00

28,680,634,000.00

27,147,194,000.00

356,976,005,600.00

ภาคที่ 2

342,311,700.00

439,434,900.00

438,917,700.00

505,049,400.00

438,649,500.00

438,719,000.00

438,518,200.00

4,741,324,700.00

พื้นที่ชลบุรี 1

บาท

1,621,900.00

1,926,000.00

2,299,100.00

2,125,700.00

1,755,300.00

1,796,000.00

2,128,800.00

2,166,100.00

2,235,400.00

2,232,100.00

2,257,900.00

2,289,900.00

24,834,200.00

พื้นที่จันทบุรี

บาท

2,055,568,000.00

2,091,616,000.00

2,265,108,000.00

2,110,966,000.00

2,153,233,000.00

2,358,113,600.00

2,736,415,000.00

2,740,657,000.00

2,738,550,000.00

2,736,956,000.00

2,740,985,000.00

2,717,827,000.00

29,445,994,600.00

พื้นที่ฉะเชิงเทรา

บาท

796,700.00

1,153,500.00

1,466,800.00

953,300.00

649,100.00

696,100.00

666,600.00

693,100.00

671,900.00

670,800.00

671,400.00

663,800.00

9,753,100.00

พื้นที่ตราด

บาท

885,000.00

905,000.00

2,145,000.00

895,000.00

770,000.00

770,000.00

770,000.00

770,000.00

770,000.00

770,000.00

770,000.00

1,008,400.00

11,228,400.00

พื้นที่นครนายก

บาท

1,522,803,300.00

1,522,811,300.00

1,522,830,500.00

1,522,828,300.00

1,522,802,100.00

1,522,804,300.00

1,597,569,500.00

1,597,624,900.00

1,597,629,000.00

1,597,628,200.00

1,597,625,400.00

1,597,628,700.00

18,722,585,500.00

พื้นที่ปราจีนบุรี

บาท

12,761,009,100.00

8,195,987,100.00

8,218,302,600.00

8,436,264,000.00

7,881,838,900.00

8,641,693,300.00

8,562,630,200.00

8,381,558,600.00

8,691,538,500.00

8,597,541,000.00

8,575,520,300.00

8,478,533,700.00

105,422,417,300.00

พื้นที่ระยอง 1

บาท

2,202,445,600.00

2,206,417,800.00

2,205,022,300.00

2,186,332,700.00

1,691,835,500.00

2,096,339,300.00

2,191,130,000.00

1,862,645,600.00

2,096,127,000.00

2,196,718,400.00

2,102,968,200.00

2,102,932,300.00

25,140,914,700.00

พื้นที่สมุทรปราการ 1
พื้นที่สระแก้ว

บาท

948,500.00

970,500.00

1,863,500.00

1,866,200.00

1,191,700.00

1,168,700.00

972,800.00

1,061,700.00

1,019,700.00

1,018,700.00

1,023,200.00

1,040,800.00

14,146,000.00

บาท

15,093,680,500.00

10,605,207,500.00

11,025,711,200.00

9,683,650,100.00

9,952,259,000.00

10,939,234,400.00

10,587,910,000.00

11,288,220,000.00

11,191,653,000.00

9,781,823,800.00

9,400,570,200.00

7,913,066,400.00

127,462,986,100.00

พื้นที่ชลบุรี 2

บาท

2,466,863,600.00

2,590,364,600.00

2,487,860,600.00

2,477,729,600.00

2,702,714,300.00

2,714,711,300.00

2,627,543,100.00

2,620,769,400.00

2,503,896,900.00

2,495,464,500.00

2,479,514,000.00

2,461,296,800.00

30,628,728,700.00

พื้นที่ระยอง 2

บาท

1,314,690,500.00

1,244,231,900.00

1,239,243,800.00

1,188,017,400.00

1,252,702,000.00

1,045,550,900.00

1,454,797,900.00

1,288,616,300.00

1,255,967,000.00

1,294,877,200.00

1,340,009,400.00

1,432,388,000.00

15,351,092,300.00

พื้นที่สมุทรปราการ 2

ร้อยละ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

หน ้า 91

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 2
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานักและส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาแผนที่แหล่งกระทาผิด
2. สืบสวน จับกุม ปราบปรามผูก้ ระทาผิด
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ร้านค้า
5. ติดตามและประเมินผล
6. จัดทาประวัติผกู้ ระทาผิด

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
จัดเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลังแบบยั่งยืน
เพื่อป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตและสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
การกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตลดน้อยลง และการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
77,220.00
บาท
นายอนันต์ วงศ์ซมิ้
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายนิคม เหล็กศิริ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นายจรัล เทวรัตน์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Output :
158.00
161.00
162.00
จานวนคดี
คดี
2,184,350.00
2,320,950.00
2,354,950.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
8.00
8.00
8.00
จานวนคดี
คดี
146,000.00
146,000.00
146,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
11.00
11.00
11.00
จานวนคดี
คดี
136,000.00
134,500.00
134,800.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
10.00
10.00
10.00
จานวนคดี
คดี
111,000.00
111,000.00
111,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
10.00
10.00
11.00
จานวนคดี
คดี
96,000.00
96,000.00
102,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
1.00
3.00
3.00
จานวนคดี
คดี
3,400.00
4,500.00
7,200.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
13.00
13.00
13.00
จานวนคดี
คดี
82,800.00
79,800.00
82,800.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
6.00
6.00
6.00
จานวนคดี
คดี
106,350.00
106,350.00
106,350.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
32.00
32.00
32.00
จานวนคดี
คดี
220,000.00
220,000.00
220,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
24.00
24.00
24.00
จานวนคดี
คดี
600,000.00
600,000.00
600,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
23.00
24.00
24.00
จานวนคดี
คดี
375,000.00
375,000.00
375,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
8.00
8.00
8.00
จานวนคดี
คดี
67,600.00
67,600.00
67,600.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
12.00
12.00
12.00
จานวนคดี
คดี
240,200.00
380,200.00
402,200.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดีที่
ร้อยละ
10
10
10
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินนาส่ง
ร้อยละ
10
10
10
คลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย



ม.ค.
162.00
2,566,150.00
8.00
146,000.00
11.00
140,000.00
10.00
111,000.00
10.00
102,000.00
3.00
7,200.00
13.00
82,800.00
6.00
106,350.00
32.00
216,000.00
25.00
800,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
412,200.00

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
162.00
2,392,150.00
8.00
146,000.00
11.00
130,200.00
10.00
111,000.00
11.00
102,000.00
3.00
4,000.00
13.00
79,800.00
6.00
106,350.00
32.00
222,000.00
24.00
690,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
358,200.00

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

(นิคม เหล็กศิริ)
(นายนิคม เหล็กศิริ)
ผูอ้ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

จรัล เทวรัตน์
(นายจรัล เทวรัตน์)
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 1,185,600.00
บาท
โทรศัพท์ 72000-1 ต่อ 107
โทรศัพท์ 72000-1 ต่อ 107
โทรศัพท์ 72000-1

มี.ค.

เม.ย.

162.00
2,409,850.00
8.00
146,000.00
11.00
141,200.00
10.00
111,000.00
10.00
102,000.00
3.00
4,000.00
13.00
82,800.00
6.00
106,350.00
32.00
222,000.00
25.00
700,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
351,900.00

165.00
2,366,250.00
8.00
146,500.00
13.00
183,600.00
10.00
111,000.00
11.00
96,000.00
4.00
7,200.00
13.00
82,800.00
6.00
106,350.00
32.00
216,000.00
24.00
600,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
374,200.00

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
162.00
2,541,850.00
8.00
146,500.00
13.00
196,600.00
10.00
111,000.00
10.00
102,000.00
2.00
4,800.00
13.00
79,800.00
6.00
106,350.00
32.00
222,000.00
24.00
740,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
390,200.00

มิ.ย.

ก.ค.

164.00
2,553,550.00
8.00
146,500.00
13.00
195,300.00
10.00
111,000.00
11.00
102,000.00
3.00
4,800.00
13.00
82,800.00
6.00
106,350.00
32.00
303,000.00
24.00
700,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
359,200.00

164.00
2,570,050.00
8.00
146,500.00
13.00
208,600.00
10.00
111,000.00
11.00
96,000.00
3.00
4,000.00
13.00
82,800.00
6.00
106,350.00
32.00
303,000.00
24.00
690,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
379,200.00

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
163.00
2,552,850.00
8.00
146,500.00
13.00
211,600.00
10.00
111,000.00
11.00
102,000.00
2.00
4,800.00
13.00
79,800.00
6.00
106,350.00
32.00
303,000.00
24.00
690,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
355,200.00

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

ก.ย.
163.00
2,541,650.00
8.00
146,500.00
13.00
207,000.00
10.00
111,000.00
10.00
102,000.00
3.00
4,800.00
13.00
82,800.00
6.00
106,350.00
32.00
301,100.00
24.00
690,000.00
24.00
375,000.00
8.00
67,600.00
12.00
347,500.00

1,948.00
ภาคที่ 2
29,354,600.00
96.00
พื้นที่ชลบุรี 1
1,755,000.00
144.00
พื้นที่จันทบุรี
2,019,400.00
120.00
พื้นที่ฉะเชิงเทรา
1,332,000.00
126.00
พื้นที่ตราด
1,200,000.00
33.00
พื้นที่นครนายก
60,700.00
156.00
พื้นที่ปราจีนบุรี
981,600.00
72.00
พื้นที่ระยอง 1
1,276,200.00
384.00
พื้นที่
2,968,100.00 สมุทรปราการ 1
290.00
พื้นที่สระแก้ว
8,100,000.00
287.00
พื้นที่ชลบุรี 2
4,500,000.00
96.00
พื้นที่ระยอง 2
811,200.00
144.00
พื้นที่
4,350,400.00 สมุทรปราการ 2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

หน ้า 92

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจ Field Audit)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 2
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. การขออนุมัติเพื่อดาเนินการออกตรวจ
4. การออกตรวจสอบภาษี Field Audit
5. การรายงานสุปผลการออกตรวจ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
นิคม เหล็กศิริ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บอย่างยั่งยืน
(นายนิคม เหล็กศิริ)
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ส่งเสริมการตรวจสอบ และปราบปรามแบบบูรณาการ
1. บูรณาการการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 2. ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จรัล เทวรัตน์
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 3 ฉบับ
(นายจรัล เทวรัตน์)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ไม่มีข้อร้องเรียนการตรวจสอบภาษีและสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางจันทนา ชวลิตธารง
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
โทรศัพท์
72000 ต่อ 130
นายนิคม เหล็กศิริ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์
72000 ต่อ 108
นายจรัล เทวรัตน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
โทรศัพท์
72000 ต่อ 119
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
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.
Process :
ระดับ
5
5
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
การตรวจสอบภาษี

Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับ
บัญชาทราบ

ราย

1

1

1

3

ฉบับ

1

1

1

3

หน ้า 93

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์กฏหมายภาษีสรรพสามิตและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 2
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1.ศึกษารวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 30)
2. วิเคราะห์ กาหนดระยะเวลา และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 20)
3. การดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(ร้อยละ 50)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
สุชิน พุ่มพวง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นายสุชิน พุ่มพวง)
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
การบริหารและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจกฏหมายสรรพสามิต
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จรัล เทวรัตน์
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85
(นายจรัล เทวรัตน์)
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัตติ ามกฏหมายสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายสุชิน พุ่มพวง
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 72000 -1 ต่อ 133
นายสุชิน พุ่มพวง
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0868121775
นายจรัล เทวรัตน์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
โทรศัพท์ 72000 - 1 ต่อ 119
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ส่วนอานวยการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิน้
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 :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
10
10
10
ดาเนินงาน
20

Output :
จานวนครั้งที่จัดประชาสัมพันธ์
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

ครั้ง

ร้อยละ

100

25

25

1

1

1

3

85

85

หน ้า 94

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 2
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาบุคลกรในสานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่หลากหลายเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาบุคลกรในสานักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่หลากหลายเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
บาท
นางสาวไอลดา ธรรมสังข์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสุชิน พุ่มพวง
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นายจรัล เทวรัตน์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
ส่วนอานวยการ
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและประเมินผลความต้องการ
พัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 10)
2. วิเคราะห์และกาหนดรูปแบบ หลักสูตร ระยะเวลา
และงบประมาณในการจัดฝึกอบรม (ร้อยละ 10)

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

3. การจัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัติ (ร้อยละ 10)
4. การดาเนินการจัดฝึกอบรม (ร้อยละ 60)
5. การประเมินผลและติดตามผลการอบรม (ร้อยละ 10)
Output:
จานวนผูเ้ ข้าอบรม
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ

10

ร้อยละ

10

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

10

พ.ย.

ธ.ค.



ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุชิน พุ่มพวง
(นายสุชิน พุ่มพวง)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

จรัล เทวรัตน์
(นายจรัล เทวรัตน์)
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์ 72000 - 1 ต่อ 134
โทรศัพท์ 72000 - 1 ต่อ 104
โทรศัพท์ 72000 - 1 ต่อ 119

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.

ก.พ.

1,000,000

บาท

ไตรมาสที่ 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาสที่ 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.

100

20
3.34

20
3.33

20
3.33

คน

50

50

40

140

หลักสูตร

1

1

1

3

ร้อยละ

80

80

หน ้า 95

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
4. พัฒนาบุคลากร
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.ภาคและพื้นที่กระจายเป้าหมายเป็นรายเดือน
รายพื้นที่สาขา
2.พื้นที่/พื้นที่สาขาดาเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
การจดทะเบียนสรรพสามิต ออกใบอนุญาต
และสารวจ ราคาขายปลีกแนะนา พร้อมทั้งบันทึก
เป็นฐานข้อมูลในระบบงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิต
3.ภาครวบรวมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีฯ
ของพื้นที่จากงบเดือนกับระบบสารสนเทศหลักของ
กรมสรรพสามิต
4.ติดตาม และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและดาเนินการออกตรวจควบคุม
แนะนา ให้ความรู้ ทาความเข้าใจกับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม/ผู้ได้รับอนุญาตต่าง ๆ ตลอดทั้ง
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตให้ปฏิบัติอุตสาหกรรม/ผู้ได้รับ
ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายของกรมสรรพสามิตกาหนด
5.วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี เพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา/อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี
6.สรุปรายงานผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
และติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บภาษี (รายเดือน)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ถอฟ้า ลิ่มประยูร
(นางถอฟ้า ลิ่มประยูร)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
292,800.00
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางนงนุช สีหานาวี
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
นางถอฟ้า ลิ่มประยูร
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ตาแหน่ง
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Output :
บาท 498,843,900.00 579,438,900.00 637,336,800.00 668,352,800.00 592,231,900.00
97,151,500.00 110,165,200.00 140,900,200.00 159,555,400.00 137,449,900.00
บาท
จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิต
2,631,200.00 3,293,400.00 4,677,000.00 3,768,100.00 2,977,800.00
ที่จัดเก็บได้
บาท
บาท 213,394,400.00 218,145,700.00 220,968,600.00 243,191,100.00 245,448,200.00
311,600.00
357,500.00 1,248,000.00
712,500.00
290,300.00
บาท
2,288,800.00 2,410,800.00 2,433,100.00 2,674,000.00 2,464,000.00
บาท
620,000.00
822,100.00 2,697,500.00 2,431,800.00
971,900.00
บาท
1,071,200.00 1,731,200.00 4,578,800.00 2,931,900.00 1,246,400.00
บาท
บาท 181,138,500.00 242,121,300.00 258,861,900.00 252,678,800.00 201,172,700.00
236,700.00
391,700.00
971,700.00
409,200.00
210,700.00
บาท
Outcome :
ร้อยละ
1
1
1
1
1
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษี
ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ละนอง แก้วศรีช่วง
(นายละนอง แก้วศรีช่วง)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

617,440,100.00
132,746,400.00
3,080,100.00
244,925,700.00
470,600.00
2,363,600.00
1,095,100.00
1,324,600.00
231,278,300.00
155,700.00

634,500,300.00
141,746,700.00
3,047,000.00
233,654,300.00
186,300.00
2,261,500.00
1,001,000.00
1,372,100.00
251,110,200.00
121,200.00

551,755,200.00
145,006,600.00
2,952,500.00
175,523,600.00
226,200.00
2,240,600.00
1,068,400.00
1,296,000.00
223,319,300.00
122,000.00

580,563,600.00
148,116,600.00
2,693,500.00
214,178,500.00
195,500.00
1,906,300.00
1,004,200.00
1,384,900.00
210,994,900.00
89,200.00

537,068,400.00
136,510,400.00
2,809,700.00
169,518,900.00
130,200.00
1,790,200.00
934,200.00
1,219,600.00
224,058,000.00
97,200.00

1

1

1

1

1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

73000 ต่อ 215
73000 ต่อ 211
73000 ต่อ 311

ก.ย.

544,291,100.00 457,439,100.00
124,374,300.00 84,370,500.00
2,826,800.00 2,907,900.00
201,446,600.00 134,283,800.00
337,800.00
51,000.00
1,743,800.00 1,551,200.00
935,700.00
882,200.00
1,236,200.00 2,038,900.00
211,183,000.00 230,983,000.00
206,900.00
370,600.00

1

1

รวมทัง้ สิ้น

หน่วยงาน

6,899,262,100.00
1,558,093,700.00
37,665,000.00
2,514,679,400.00
4,517,500.00
26,127,900.00
14,464,100.00
21,431,800.00
2,718,899,900.00
3,382,800.00

ภาคที่ 3
พื้นที่นครราชสีมา
พื้นที่ชัยภูมิ
พื้นที่บุรีรัมย์
พื้นที่ยโสธร
พื้นที่ร้อยเอ็ด
พื้นที่ศรีสะเกษ
พื้นที่สุรินทร์
พื้นที่อุบลราชธานี
พื้นที่อานาจเจริญ

1

หน ้า 96

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 3
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก
กิจกรรมหลัก
ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายภาษี
สรรพสามิต รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายภาษีสรรพสามิต
แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน
ให้ปฏิบัตติ ามกฏหมายระเบียบและข้อบังคับ
ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง เพื่อสนับสนุน
การบริหารการจัดเก็บภาษีให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
1.เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
2.เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายร้อยละ 10
1. สามารถป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. ส่งเสริมให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
61,560.00 บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
764,640.00 บาท
นางสาวพักตร์บวร ทองฉลวยรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายพูนรัตน์ กัปตัน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.62
ม.ค.63
ก.พ.63
มี.ค.63
Output:
คดี
147.00
148.00
157.00
147.00
171.00
175.00
จานวนคดี
บาท
1,190,500.00 1,151,400.00 1,326,800.00 1,305,600.00 1,914,300.00 1,791,500.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
25.00
25.00
32.00
20.00
42.00
23.00
จานวนคดี
บาท
148,000.00
135,100.00
276,200.00
81,900.00
645,100.00
108,900.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
18.00
21.00
21.00
18.00
21.00
21.00
จานวนคดี
บาท
87,300.00
87,300.00
87,300.00
87,300.00
87,300.00
87,300.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
17.00
19.00
20.00
20.00
19.00
21.00
จานวนคดี
บาท
100,000.00
170,000.00
180,000.00
190,000.00
160,000.00
240,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
4.00
2.00
3.00
4.00
5.00
10.00
จานวนคดี
บาท
28,500.00
3,200.00
4,000.00
8,300.00
77,000.00
304,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
9.00
10.00
9.00
10.00
10.00
11.00
จานวนคดี
บาท
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
20.00
16.00
17.00
18.00
22.00
33.00
จานวนคดี
บาท
284,400.00
213,500.00
237,000.00
260,800.00
317,600.00
474,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
26.00
26.00
26.00
26.00
20.00
26.00
จานวนคดี
บาท
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
24.00
25.00
25.00
26.00
26.00
24.00
จานวนคดี
บาท
127,300.00
127,300.00
127,300.00
127,300.00
127,300.00
127,300.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
คดี
4.00
4.00
4.00
5.00
6.00
6.00
จานวนคดี
บาท
15,000.00
15,000.00
15,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
เป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละ
10
10
10
10
10
10

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

พูนรัตน์ กัปตัน
( นายพูนรัตน์ กัปตัน )
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

ละนอง แก้วศรีช่วง
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

เม.ย.63
185.00
2,196,100.00
23.00
122,900.00
21.00
203,700.00
22.00
250,000.00
17.00
42,000.00
10.00
280,000.00
31.00
450,200.00
31.00
700,000.00
25.00
127,300.00
5.00
20,000.00

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.63
193.00
2,302,500.00
23.00
121,800.00
21.00
203,700.00
21.00
230,000.00
21.00
126,000.00
12.00
276,100.00
34.00
497,600.00
31.00
700,000.00
25.00
127,300.00
5.00
20,000.00

มิ.ย.63
191.00
2,381,200.00
29.00
206,200.00
21.00
203,700.00
20.00
210,000.00
12.00
94,000.00
10.00
280,000.00
38.00
545,000.00
31.00
700,000.00
25.00
127,300.00
5.00
15,000.00

ก.ค.63
179.00
2,333,200.00
32.00
253,200.00
18.00
203,700.00
22.00
250,000.00
7.00
45,000.00
11.00
265,000.00
33.00
474,000.00
25.00
700,000.00
26.00
127,300.00
5.00
15,000.00

73000 ต่อ 113 หรือ 062-6015215
73000 ต่อ 113 หรือ 098-1725930
73000 ต่อ 100 หรือ 098-2806430
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.63
194.00
2,730,700.00
34.00
342,800.00
21.00
203,700.00
22.00
220,000.00
10.00
280,000.00
10.00
265,000.00
35.00
511,900.00
31.00
700,000.00
24.00
127,300.00
7.00
80,000.00

ก.ย.63
161.00
2,221,800.00
12.00
58,600.00
18.00
204,800.00
17.00
100,000.00
1.00
5,500.00
8.00
255,000.00
33.00
474,000.00
41.00
790,800.00
25.00
127,300.00
6.00
205,800.00

รวมทั้งสิ้น
2,048.00
22,845,600.00
320.00
2,500,700.00
240.00
1,747,100.00
240.00
2,300,000.00
96.00
1,017,500.00
120.00
2,521,100.00
330.00
4,740,000.00
340.00
5,790,800.00
300.00
1,527,600.00
62.00
700,800.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

หน่วยงาน

ภาคที่ 3
พื้นที่นครราชสีมา
พื้นที่ชัยภูมิ
พื้นที่บุรีรัมย์
พื้นที่ยโสธร
พื้นที่ร้อยเอ็ด
พื้นที่ศรีสะเกษ
พื้นที่สุรินทร์
พื้นที่อุบลราชธานี
พื้นที่อานาจเจริญ

หน ้า 97

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 3
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และคัดเลือกรายเพื่อเสนอ
ขออนุมัติจัดทาแผนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
2. ดาเนินการจัดทาแผนฯ กาหนดรายที่เข้าตรวจและจัดทา
หนังสือนาตัวออกตรวจตามระเบียบการตรวจสอบภาษี
3. ออกตรวจกากับดูแล/ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Field Audit)
ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการหรือร่วมกับสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขาที่รับผิดชอบ พร้อมแนะนา
ข้อกฎหมาย ระเบียบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
และนโยบายภาษีของกรมสรรพสามิต
4. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ
หรือออกหนังสือเชิญ/หนังสือเรียก
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภาษี
เสนอผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
และแจ้งให้สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ รับทราบผลการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี
ผู้อนุมัติ
1. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้คาแนะนาผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษี ด้านนโยบายการจัดเก็บภาษี
และบทบาทหน้าที่ของผู้เสียภาษีตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
3. เพื่อป้องปรามผู้หลบเลี่ยงภาษีโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ในระบบภาษีสรรพสามิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
10
ฉบับ
1. การบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย
2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของทางราชการ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ รวมถึงต่อกรมสรรพสามิต
3. สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
90,560.00 บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวเกษร จาระนัย
ตาแหน่ง
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
นายพูนรัตน์ กัปตัน
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
Process :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
1
1
1
5
5
5
5
ระดับ

Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ

พูนรัตน์ กัปตัน
(นายพูนรัตน์ กัปตัน)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ลงชื่อ

ละนอง แก้วศรีช่วง
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

73000 - 1 ต่อ 500
73000 - 1 ต่อ 113
73000 - 1 ต่อ 312

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

5

5

5

5

5

5

ราย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

ฉบับ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฏิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
-

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สมควร แสนสุข
นางสมควร แสนสุข
ผูอ้ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับประชาชนและผูเ้ สียภาษี
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
1. ประชาชนมีความเข้าใจบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต
2. ประชาชนมีความเข้าใจในกฎหมายสรรพสามิตส่งผลให้การจัดเก็บภาษีบรรลุเป้าหมาย
3. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
100,000.00
บาท
นางสาวจารุวรรณ ศรีดงพลับ
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นางสมควร แสนสุข
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ตาแหน่ง

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ละนอง แก้วศรีช่วง
นายละนอง แก้วศรีช่วง

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.

Process :
1. การประชาสัมพันธ์
- เว็บไซต์สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
- จัดทาแผ่นพับแนวปฏิบัติสาหรับผูป้ ระกอบ
Output :
อุตสาหกรรม/สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
จานวนสือ่ ประชาสัมพันธ์
- จัดทาป้ายไวนิล / โบว์ชัวร์ / สติก๊ เกอร์
จานวนครั้งในการจัดรายการวิทยุ
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
2. การจัดรายการวิทยุ ของสานักงานสรรพสามิตภาค Outcome :
3. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
โดยเจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่
หรือประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ร้อยละ

ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง
ร้อยละ

ธ.ค.

ม.ค.

ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์ 73000-1 ต่อ 313
โทรศัพท์ 73000-1 ต่อ 311
โทรศัพท์ 73000-1 ต่อ 311
ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

100

2

2

50
2
1
85

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

100

2

2

2

85

มิ.ย.

-

บาท

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

100

50
2
1

2

2

85

2

2

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

100

50
2
1

150
24
3

85

85

หน ้า 99

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
1. เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และหน่วยงานในสังกัด
มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
2. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และหน่วยงานในสังกัด
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
3. ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและมั่นใจในภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
นางสาวปาลินี วงษ์ท้าว
นายวัลลภ อุทุมพันธ์
นายละนอง แก้วศรีช่วง
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ส่วนอานวยการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

1. การพิจารณาและจัดทาโครงการฝึกอบรม/สัมมนา Process :
ขอโอนเงินและของบประมาณ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
2. พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม/สัมมนา
Output :
จานวนผูเ้ ข้าอบรม
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

วัลลภ อุทุมพันธ์
(นายวัลลภ อุทุมพันธ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ละนอง แก้วศรีช่วง
นายละนอง แก้วศรีช่วง
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
1,000,000
บาท
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มิ.ย.

ก.ค.

73000 ต่อ 204
73000 ต่อ 201
73000 ต่อ 311
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

ร้อยละ

100

100

100

100

100

คน
หลักสูตร

50
1

50
1

50
1

50
1

200
4

ร้อยละ

80

80

80

80

80

หน ้า 100

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
4. ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต
5. พัฒนาบุคลากร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
เป็นรายสินค้าและบริการ
2. จัดทาแผนออกตรวจ เร่งรัด ติดตามการ
จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
จุไรรัตน์ เคนหาญ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
(นางจุไรรัตน์ เคนหาญ)
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
(ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี)
1. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
สุชาดา โชนะโต
2. เพื่อทราบปัญหา/อุปสรรค พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
(นางสุชาดา โชนะโต)
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ดาเนินการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตได้ตามเป้าหมาย
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางภัทราวดี ตัง้ ชัยสิทธิกุล
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
042222856 ต่อ 106
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
042222856 ต่อ 109
นางสุชาดา โชนะโต
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
042222856
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Output :
จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้
บาท
1,810,800,100.00 1,962,341,400.00 2,519,661,400.00 2,596,914,300.00 2,276,543,200.00 2,144,050,700.00 2,437,495,400.00 2,236,120,000.00 2,226,384,100.00 1,861,159,200.00 1,930,450,100.00 1,948,838,300.00 25,950,758,200.00
ภาค 4
บาท
1,057,400.00
1,706,600.00
3,613,100.00
3,142,500.00
1,532,100.00
1,430,000.00
1,107,500.00
1,044,900.00
987,000.00
971,400.00
943,100.00
951,100.00
18,486,700.00
อุดรธานี
บาท
806,100.00
1,161,600.00
1,601,600.00
1,371,000.00
723,200.00
648,000.00
661,400.00
615,900.00
604,500.00
603,200.00
579,800.00
580,700.00
9,957,000.00
กาฬสินธุ์
บาท
1,622,138,200.00 1,719,007,800.00 2,159,863,800.00 2,237,803,600.00 1,925,109,700.00 1,786,185,600.00 2,171,427,400.00 1,986,782,900.00 1,986,855,500.00 1,671,493,500.00 1,741,194,700.00 1,759,041,600.00 22,766,904,300.00
ขอนแก่น
บาท
3,386,300.00
3,458,100.00
4,736,200.00
3,823,300.00
3,485,700.00
3,174,600.00
3,146,600.00
3,057,400.00
3,025,000.00
3,042,000.00
2,928,900.00
2,989,500.00
40,253,600.00
นครพนม
บาท
16,658,400.00
17,091,100.00
24,504,500.00
24,753,300.00
21,807,300.00
18,532,300.00
32,530,700.00
23,449,500.00
15,448,900.00
15,451,600.00
15,380,000.00
16,838,000.00
242,445,600.00 มหาสารคาม
บาท
686,100.00
865,800.00
1,148,700.00
1,651,500.00
1,449,800.00
1,395,900.00
1,333,300.00
1,371,700.00
1,334,400.00
1,336,700.00
1,337,500.00
1,365,800.00
15,277,200.00
มุกดาหาร
บาท
365,500.00
1,532,200.00
1,643,700.00
1,556,700.00
1,469,200.00
1,073,000.00
881,100.00
884,100.00
346,200.00
479,200.00
333,400.00
440,700.00
11,005,000.00
เลย
บาท
848,700.00
1,532,000.00
3,192,900.00
1,599,500.00
775,700.00
699,700.00
595,800.00
493,800.00
525,400.00
561,400.00
532,300.00
438,700.00
11,795,900.00
สกลนคร
บาท
164,421,000.00 214,860,500.00 317,505,000.00 320,205,000.00 319,699,000.00 330,492,000.00 225,431,000.00 218,046,000.00 216,885,600.00 166,850,600.00 166,860,600.00 165,836,400.00
2,827,092,700.00
หนองคาย
บาท
118,200.00
530,500.00
794,700.00
444,500.00
179,300.00
159,400.00
141,400.00
139,600.00
137,400.00
137,400.00
125,800.00
117,800.00
3,026,000.00 หนองบัวลาภู
บาท
314,200.00
595,200.00
1,057,200.00
563,400.00
312,200.00
260,200.00
239,200.00
234,200.00
234,200.00
232,200.00
234,000.00
238,000.00
4,514,200.00
บึงกาฬ
Outcome :
ร้อยละ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจาก
เป้าหมาย

หน ้า 101

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
การป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย
สรรพสามิต

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

กิตติภพ สาราญ
( นายกิตติภพ สาราญ )
(หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

เพื่อเร่งรัดการปราบปรามผู้กระทาผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้การจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละ 10
การป้องปรามผู้กระทาผิดดาเนินการได้อย่างมีประสิทธภาพ ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวอัญมณี อินติสร้อย
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
นายกิตติภพ สาราญ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นางสุชาดา โชนะโต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
Output :
จานวนคดี
คดี
149
142
156
172
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
746,500.00
807,100.00
993,900.00 1,139,100.00
จานวนคดี
คดี
15
15
15
15
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
17,500.00
17,500.00
17,500.00
17,500.00
จานวนคดี
คดี
22
22
22
22
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
36,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
จานวนคดี
คดี
12
8
12
27
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
30,500.00
55,900.00
44,000.00
140,000.00
จานวนคดี
คดี
10
6
6
8
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
13,800.00
9,000.00
11,400.00
12,600.00
จานวนคดี
คดี
15
15
15
18
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
60,000.00
60,000.00
60,000.00
108,000.00
จานวนคดี
คดี
10
10
10
10
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
50,300.00
50,300.00
46,700.00
46,700.00
จานวนคดี
คดี
12
12
15
15
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
310,000.00
310,000.00
510,000.00
510,000.00
จานวนคดี
คดี
3
3
3
3
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
จานวนคดี
คดี
10
11
18
14
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
60,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
จานวนคดี
คดี
32
32
32
32
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
135,400.00
135,400.00
135,300.00
135,300.00
จานวนคดี
คดี
8
8
8
8
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
Outcome :
ร้อยละ
10
10
10
10
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละ
10
10
10
10
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจาก
เป้าหมาย

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

สุชาดา โชนะโต
(นางสุชาดา โชนะโต)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1,641,000.00

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

201
1,258,300.00
15
17,500.00
21
31,200.00
55
259,800.00
8
13,200.00
18
108,000.00
10
50,300.00
15
510,000.00
3
8,000.00
16
100,000.00
32
135,300.00
8
25,000.00

175
1,061,300.00
15
17,500.00
21
31,200.00
31
83,400.00
6
9,000.00
18
108,000.00
10
53,900.00
15
510,000.00
3
8,000.00
16
80,000.00
32
135,300.00
8
25,000.00

159
1,038,000.00
15
17,500.00
22
36,000.00
17
75,900.00
12
16,200.00
20
108,000.00
10
46,700.00
15
510,000.00
3
8,000.00
15
80,000.00
22
114,700.00
8
25,000.00

10
10

10
10

10
10

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
155
997,400.00
15
17,500.00
22
36,000.00
24
130,300.00
8
13,200.00
20
166,900.00
10
45,800.00
14
360,000.00
3
8,000.00
9
80,000.00
22
114,700.00
8
25,000.00
10
10

74000 ต่อ 302
74000 ต่อ 302
74000 ต่อ 302

มิ.ย.
140
838,000.00
15
17,500.00
22
36,000.00
13
84,200.00
6
8,400.00
20
164,400.00
10
54,800.00
12
260,000.00
3
8,000.00
9
65,000.00
22
114,700.00
8
25,000.00
10
10

ก.ค.
136
916,200.00
15
17,500.00
22
36,000.00
9
156,900.00
6
8,400.00
20
164,400.00
10
50,300.00
12
260,000.00
3
8,000.00
9
75,000.00
22
114,700.00
8
25,000.00
10
10

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
136
845,600.00
15
17,500.00
21
31,200.00
10
86,200.00
6
8,400.00
20
164,400.00
10
50,300.00
12
260,000.00
3
8,000.00
9
80,000.00
22
114,600.00
8
25,000.00
10
10

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

ก.ย.
134
915,900.00
15
17,500.00
21
31,200.00
7
152,900.00
6
8,400.00
21
164,400.00
10
53,900.00
12
260,000.00
3
8,000.00
9
80,000.00
22
114,600.00
8
25,000.00
10
10

1,855
ภาคที่ 4
11,557,300.00
180
กาฬสินธุ์
210,000.00
260
ขอนแก่น
412,800.00
225
นครพนม
1,300,000.00
88 มหาสารคาม
132,000.00
220
มุกดาหาร
1,436,500.00
120
สกลนคร
600,000.00
161 หนองคาย
4,570,000.00
36 หนองบัวลาภู
96,000.00
145
เลย
1,000,000.00
324
อุดรธานี
1,500,000.00
96
บึงกาฬ
300,000.00
10
10

หน ้า 102

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
โครงกำรที่ 3 ตรวจสอบภำษีเชิงรุก
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายภาษี เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2. เพื่อเป็นการหารายได้ให้แก่รัฐ
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดตี อ่ ผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัตถิ ูกต้องตามกฎหมาย
4. เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
28 ฉบับ
ผู้ประกอบการมีการชาระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปรามการกระทาผิด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการสรรพสามิตและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของกรมสรรพสามิตสามารถปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
74,600.00
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
69,600.00
ผู้จัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
นางชวนพิศ ราชนา
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
โทรศัพท์
นางสุบรรณ รัตนพุทธคุณ
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ตำแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
โทรศัพท์
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุชาดา โชนะโต
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
1. จัดทาแผนตรวจสอบภาษี
Process :
2. วิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น สรุปผลการวิเคราะห์ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ระดับ
5
5
3. ออกหนังสือเรียก/เชิญ/ออกตรวจ
Output :
4.การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ จานวนรายที่ตรวจสอบทางบัญชีแล้วเสร็จ
ราย
2
2
2
2
3
4
3
3
3
5.สรุปผลการตรวจสอบภาษีและปิดสานวนออกตรวจ
โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบ
สานักงานสรรพสามิ
ตภาคที่ 4
ออกตรวจโรงอุ
ตสาหกรรม/สถานบริ
การในพื้นที่
Outcome :
รับผิดชอบสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ฉบับ
2
2
2
2
3
4
3
3
3
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

สุบรรณ รัตนพุทธคุณ
(นางสุบรรณ รัตนพุทธคุณ)
นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
สุชาดา โชนะโต
(นางสุชาดา โชนะโต)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

บาท
042 -326930 ต่อ 302
042 -326930 ต่อ 302
042 - 222856
ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

5
2

2

28

2

2

28

หน ้า 103

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.การร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
และบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด
อุดรธานี

2.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ ผ่านเว็บไวต์ และผ่านการออกตรวจติดตาม
แนะนาผู้ประกอบการ

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

จุไรรัตน์ เคนหาญ
(นางจุไรรัตน์ เคนหาญ)
(ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี)

1. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฎิบัตใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในสังกัดสานักงานสรรพสามิตภาคที 4
กับประชาชน และผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
4. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตมากขึ้น
2. ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและวิธีปฎิบัตใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
3. บุคลากรภายในภาคที่ 4 มีความรูค้ วามเข้าใจและวิธีปฎิบัตใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวดาริกา เมืองนาง
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นางจุไรรัตน์ เคนหาญ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสุชาดา โชนะโต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
100
Output :
จานวนครัง้ ที่ออกประชาสัมพันธ์
ครัง้
1
Outcome :
ร้อยละการรับรูข้ ่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
85
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
85
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
100
Output :
จานวนครัง้ ที่จัดประชาสัมพันธ์
ครัง้
1
Outcome :
ร้อยละการรับรูข้ ่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
85
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
85

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สุชาดา โชนะโต
(นางสุชาดา โชนะโต)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

20,000.00 บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

042222856 ต่อ 106
042222856 ต่อ 109
042222856
ไตรมาสที่ 4
ก.ค.

รวมทั้งสิ้น
ส.ค.

ก.ย.

100

100

100

100

1

1

1

4

85
85

85
85

85
85

85
85

100

100

100

100

1

1

1

4

85
85

85
85

85
85

85
85
หน ้า 104

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

อัมรา ราสมุสเซ่น
(นางอัมรา ราสมุสเซ่น)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

1. เพื่อให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลต้นแบบ
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 100
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลต้นแบบสามารถเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็นมืออาชีพและมีทักษะที่หลากหลาย
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายสุทธิโรจน์ อนุเสวตวงศ์
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอัมรา ราสมุสเซ่น
ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสุชาดา โชนะโต
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ส่วนอานวยการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
100
100
ดาเนินงาน
Output :
จานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรม
คน
80
60
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
หลักสูตร
1
1
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ
100
100

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สุชาดา โชนะโต
(นางสุชาดา โชนะโต)
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

1,000,000.00

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

74000 ต่อ 205
74000 ต่อ 205
74000 ต่อ 205

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

100

100

100

100
1

150
1

390
4

100

100

100

หน ้า 105

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
3. แผนตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ)
4. แผนประชาสัมพันธ์
5. แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1.1.1

จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่

-

วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกาหนด

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ชาตรี สุขสิทธิ์
(นายชาตรี สุขสิทธิ์)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตกาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

� เงินงบประมาณ
นางจิรานันท์ สุดหอม

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายชาตรี สุขสิทธิ์

ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นายปัณณทัต ใจทน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ปัณณทัต ใจทน
(นายปัณณทัต ใจทน)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

� เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

บาท

บาท

ตาแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

โทรศัพท์

0 5324 0486 ต่อ 207

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

โทรศัพท์

0 5324 0486 ต่อ 209

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

โทรศัพท์

0 5324 0486 ต่อ 102

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
302,268,900.00

ธ.ค.
311,595,500.00

ม.ค.
316,167,800.00

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
293,749,000.00

มี.ค.
300,246,200.00

เม.ย.
337,440,600.00

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
331,263,800.00

มิ.ย.
322,980,600.00

ก.ค.
310,263,500.00

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
303,492,100.00

ก.ย.
299,079,100.00

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรและกาหนดเป้าหมาย

Output :

บาท

ต.ค.
275,532,300.00

3,704,079,400.00

ภาคที่ 5

มอบหมายให้สรรพสามิตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้ง

จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิต

บาท

134,885,800.00

140,531,900.00

149,278,500.00

148,049,700.00

141,445,800.00

142,528,300.00

172,126,500.00

179,643,700.00

159,832,000.00

144,463,400.00

148,193,600.00

142,641,700.00

1,803,620,900.00

เชียงใหม่

ตรวจวิเคราะห์เอกสารการชาระภาษี (ร้อยละ 15)

ที่จัดเก็บได้

บาท

6,494,500.00

7,198,000.00

9,905,600.00

8,698,500.00

7,294,600.00

6,806,500.00

6,608,700.00

6,480,000.00

6,331,000.00

6,133,000.00

6,103,000.00

6,067,600.00

84,121,000.00

เชียงราย

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบและประเมินภาษี/

บาท

1,984,900.00

2,300,600.00

2,858,800.00

2,446,500.00

2,018,400.00

2,007,200.00

1,976,800.00

1,934,200.00

1,959,400.00

1,944,500.00

1,945,100.00

1,932,000.00

25,308,400.00

น่าน

ตรวจปฏิบัติการสถานประกอบการ/ตรวจ

บาท

1,796,300.00

1,995,900.00

2,567,300.00

2,235,300.00

1,792,500.00

1,747,600.00

1,853,800.00

1,836,700.00

1,826,200.00

1,820,700.00

1,829,000.00

1,819,100.00

23,120,400.00

พะเยา

ปราบปราม (ร้อยละ 30)

บาท

39,196,100.00

43,394,000.00

44,296,300.00

41,454,400.00

40,255,200.00

40,234,600.00

38,330,000.00

39,026,300.00

40,327,700.00

40,246,800.00

40,539,900.00

38,799,000.00

486,100,300.00

แพร่

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุปัญหาและอุปสรรค

บาท

1,492,400.00

1,813,700.00

2,105,100.00

1,872,700.00

1,453,100.00

1,614,600.00

1,563,700.00

1,603,600.00

1,501,700.00

1,456,000.00

1,377,400.00

1,342,200.00

19,196,200.00

แม่ฮอ่ งสอน

ในการจัดเก็บภาษีได้สูง/ต่ากว่าเป้าหมาย

บาท

36,231,800.00

36,722,700.00

41,376,400.00

38,913,700.00

49,976,100.00

40,884,600.00

49,977,900.00

43,190,700.00

45,462,500.00

43,201,200.00

41,105,100.00

43,374,300.00

510,417,000.00

ลาปาง

(ร้อยละ 15)

บาท

2,587,300.00

3,062,100.00

3,832,700.00

4,082,400.00

4,585,900.00

3,826,400.00

3,497,500.00

3,307,400.00

3,107,400.00

3,162,100.00

3,142,500.00

3,133,800.00

41,327,500.00

ลาพูน

กิจกรรมที่ 4 ตรวจติดตามและประเมินผลการ

บาท

50,863,200.00

65,250,000.00

55,374,800.00

68,414,600.00

44,927,400.00

60,596,400.00

61,505,700.00

54,241,200.00

62,632,700.00

67,835,800.00

59,256,500.00

59,969,400.00

710,867,700.00

อุตรดิตถ์

จัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 25)
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานการติดตามและประเมิน
ผลการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 15)

Outcome :
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ร้อยละ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

หน ้า 106

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 5
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. สืบสวนหาข่าว เบาะแสการกระทาผิด
2. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการปฏิบัติงาน
3. ออกตรวจปราบปรามการกระทาผิดเชิงรุกโดย
บูรณาการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและ
ภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
แก่หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ผู้อนุมัติ
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
การกระทาผิดกฎหมายลดลง การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
2,116,800
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายวีระชัย ศิริพานกูล
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายฐากร เกิดอินทร์
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายปัณณทัต ใจทน
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
output:
377
จานวนคดี
คดี
377
376
382
370
413
400
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
2,663,200.00 2,783,000.00 2,627,800.00 2,882,800.00 2,684,399.80 2,900,699.98 2,983,699.80
81
81
81
80
79
108
103
จานวนคดี
คดี
322,500.00
382,200.00
262,200.00
430,800.00
293,600.00
417,500.00
546,200.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
91
91
91
91
91
91
91
จานวนคดี
คดี
760,000.00
760,000.00
760,000.00
760,000.00
760,000.00
760,000.00
760,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
31
31
33
34
30
37
34
จานวนคดี
คดี
350,000.00
350,000.00
370,000.00
370,000.00
340,000.00
400,000.00
390,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
25
25
25
25
25
25
27
จานวนคดี
คดี
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
260,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
35
35
35
35
35
35
35
จานวนคดี
คดี
350,000.00
395,500.00
395,500.00
415,500.00
400,000.00
410,000.00
406,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
21
20
19
19
18
23
19
จานวนคดี
คดี
102,900.00
99,700.00
95,500.00
95,500.00
87,000.00
111,600.00
95,800.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
50
50
50
55
50
50
50
จานวนคดี
คดี
216,600.00
216,600.00
216,600.00
216,600.00
216,600.00
216,600.00
216,600.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
17
17
16
17
16
17
16
จานวนคดี
คดี
51,000.00
51,000.00
48,000.00
51,000.00
48,000.00
51,000.00
48,000.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
26
27
26
26
26
27
25
จานวนคดี
คดี
270,200.00
288,000.00
240,000.00
303,400.00
299,200.00
294,000.00
261,100.00
จานวนเงินนาส่งคลัง
บาท
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้น
10
10
10
10
10
10
10
ร้อยละ
จากเป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลัง
ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

ลงชื่อ

ฐากร เกิดอินทร์
(นายฐากร เกิดอินทร์)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ลงชื่อ

ปัณณทัต ใจทน
(นายปัณณทัต ใจทน)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

75000
75000 ต่อ 201
75000 ต่อ 102

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

389
2,901,400.20
85
415,600.00
91
760,000.00
36
390,000.00
27
260,000.00
35
405,000.00
21
102,500.00
50
216,600.00
17
51,000.00
27
300,700.00

396
2,851,800.20
81
320,500.00
91
760,000.00
41
420,000.00
27
260,000.00
35
400,000.00
23
109,600.00
55
216,800.00
17
51,000.00
26
313,900.00

387
2,809,199.80
81
278,600.00
93
765,000.00
39
410,000.00
27
260,000.00
35
405,000.00
20
97,900.00
50
216,800.00
16
48,000.00
26
327,900.00

392
2,767,699.80
80
274,700.00
93
765,000.00
39
410,000.00
27
260,000.00
35
375,000.00
24
118,400.00
50
216,800.00
17
51,000.00
27
296,800.00

385
2,724,500.00
80
255,600.00
95
769,000.00
37
400,000.00
27
260,000.00
35
375,000.00
19
92,300.00
50
216,800.00
17
51,000.00
25
304,800.00

4,644
33,580,199.58
1,020
4,200,000.00
1,100
9,139,000.00
422
4,600,000.00
312
3,000,000.00
420
4,732,500.00
246
1,208,700.00
610
2,600,000.00
200
600,000.00
314
3,500,000.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

รวม

รวมทั้งสิ้น
ภาคที่ 5

เชียงใหม่
เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
อุตรดิตถ์
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 5
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ดาเนินการจัดทาแผน
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3. ขออนุมัติออกตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จณ สถาน
ประกอบการ
4. ดาเนินการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถาน
ประกอบการ
5. รายงานผลการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถาน
ประกอบการ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
ฐากร เกิดอินทร์
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
( นายฐากร เกิดอินทร์ )
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรัว่ ไหลในการจัดเก็บภาษี
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการชาระภาษี
ลงชื่อ
ปัณณทัต ใจทน
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
( นายปัณณทัต ใจทน )
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
รายงานสรุปผลเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ 4 ฉบับ
การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
223,400
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางณัฐธยาน์ เหมราสวัสดิ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 75000 ต่อ 203
นักตรวจสอบภาษีชานาญการ
นายฐากร เกิดอินทร์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 75000 ต่อ 201
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นายปัณณทัต ใจทน
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 75000 ต่อ 102
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process :
ระดับ
5
5
5
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการ
Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
ราย
1
1
1
1
4
Outcome :
ฉบับ
1
1
1
1
4
รายงานสรุปผลเสนอ
ผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. การจัดทาสรุปผลการปฎิบัติงาน (รายเดือน 12 ฉบับ) (ร้อยละ 30)
- จัดเตรียมข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- จัดทาต้นฉบับ
- ดาเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ
2. การจัดทาจุลสาร (รายไตรมาส 4 ฉบับ) (ร้อยละ 20)
- กาหนดรูปแบบ และเนื้อหา
- จัดเตรียมข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- จัดทาต้นฉบับ
- นาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
- ดาเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้รับผิดชอบหลัก

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของกรมสรรพสามิต แก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมสรรพสามิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการดาเนินงานของหน่วยงาน สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
1. หน่วยงานของกรมสรรพสามิตมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชนทั่วไป และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายจรัส มูลมั่ง
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 75000 ต่อ 111
นายสว่าง จิโน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 75000 ต่อ 106
นายปัณณทัต ใจทน
ผู
อ
้
านวยการส
านั
ก
งานสรรพสามิ
ต
ภาคที
่
5
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 75000 ต่อ 102
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process :
ร้อยละ
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

5

5

5

ลงชื่อ

สว่าง จิโน
(นายสว่าง จิโน)
ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ

ปัณณทัต ใจทน
(นายปัณณทัต ใจทน)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ก.ค.
2.5

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.
2.5
2.5

รวมทั้งสิ้น
100

5

หน ้า 110

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3. การจัดทาสรุปผลการปฎิบัติงาน (รายปี 1 ฉบับ) (ร้อยละ 10)
- กาหนดรูปแบบ และเนื้อหา
- จัดเตรียมข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- จัดทาต้นฉบับ
- นาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
- ดาเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ
4. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 40)
- กาหนดรูปแบบ และเนื้อหาของสื่อแต่ละประเภท
- จัดเตรียมข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- จัดทาต้นฉบับ
- ดาเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ
Output :
จานวนสื่อประชาสัมพันธ์

ฉบับ

จานวนครั้งที่จัดประชาสัมพันธ์

ครั้ง

Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
10

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

10

10

10

10

1

85

1

85

4

85

1

85

1

85

3

85

1

85

1

85

3

85

1

85

1

85

รวมทั้งสิ้น

3

21

1

1

85

85

85

85

หน ้า 110

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
2. ดาเนินการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ตามที่กรม
3. สรุปโครงการ และรายงานผลการดาเนิน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการ
ผู้อนุมัติ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธี แนวทางในการปฏิบัตงิ าน
3. เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของกรมสรรพสามิตและนามาปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัตงิ านได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
บุคลากรสามารถนาความรูท้ ี่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
� เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
1,000,000.00
นางประโลมใจ ลายภูคา
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์
นายปัณณทัต ใจทน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
โทรศัพท์
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ส่วนอานวยการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
30
ของการดาเนินงาน
Output :
จานวนผู้เข้าอบรม
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

ร้อยละ

ลงชื่อ

นิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์
(นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ลงชื่อ
ปัณณทัต ใจทน
(นายปัณณทัต ใจทน)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

บาท
75000 ต่อ 302
75000
75000 ต่อ 103

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100
50
20
150
3

150
3

80

80

หน ้า 111

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
5. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 1 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ กาหนด
จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่ จัดเก็บได้
การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
บาท
นางสุพัฒตรา แย้มดี
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
76000
นายสามารถ พิมพ์หนู
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
76000 ต่อ 110
ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ์ เสตถาภิรมย์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
76000 ต่อ 210
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1.กระจายเป้าหมายการจัดเก็บภาษีฯ ไปยังสรรพสามิต Output :
บาท
863,407,300.00 1,120,740,000.00 1,268,230,600.00 1,696,759,900.00 1,555,597,100.00 1,490,043,800.00 1,762,094,400.00 1,387,170,300.00
พื้นที่ 8 พื้นที่ และให้คาแนะนาปรึกษาสรรพสามิตพื้นที่ จานวนรายได้ภาษี
บาท
1,630,800.00
2,063,300.00
3,196,800.00
2,188,600.00
1,684,900.00
1,687,600.00
1,266,100.00
1,236,100.00
ในการกาหนดกลยุทธ์ฯ การจัดเก็บภาษีฯ เพื่อให้เป็นไป สรรพสามิตที่จัดเก็บได้
บาท
744,281,700.00
997,575,600.00 1,122,041,000.00 1,503,096,000.00 1,364,072,500.00 1,264,989,700.00 1,616,116,400.00 1,287,579,300.00
ตามเป้าหมาย
บาท
4,557,100.00
4,557,100.00
4,588,800.00
5,288,000.00
5,268,400.00
5,576,200.00
5,362,200.00
5,644,700.00
2.วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และประเมินความเสียงของ
บาท
99,422,400.00
101,768,200.00
120,756,500.00
142,434,900.00
136,593,600.00
164,779,500.00
124,796,300.00
79,937,400.00
ผู้ประกอบการ ในพื้นที่
บาท
569,400.00
710,900.00
816,800.00
710,300.00
281,100.00
252,000.00
178,500.00
177,300.00
3.ตรวจปฏิบัตกิ าร
บาท
8,328,600.00
9,042,400.00
11,545,300.00
38,420,500.00
42,992,800.00
48,070,500.00
9,426,200.00
8,048,000.00
4.วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา และอุปสรรคทาให้
บาท
3,188,600.00
3,593,800.00
3,856,700.00
3,192,900.00
3,275,100.00
3,259,600.00
3,520,000.00
3,118,800.00
ผลการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อดาเนินการ
บาท
1,428,700.00
1,428,700.00
1,428,700.00
1,428,700.00
1,428,700.00
1,428,700.00
1,428,700.00
1,428,700.00
แก้ไขและปรับกลยุทธ์
Outcome :
5.ตรวจติดตามและประเมินผล
6.สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล
ร้อยละของจานวนรายได้
ร้อยละ
1
1
1
1
1
1
1
1
ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สามารถ พิมพ์หนู
(นายสามารถ พิมพ์หนู)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ประยุทธ เสตถาภิรมย์
(ว่าที่ ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

มิ.ย.
1,226,146,700.00
1,170,500.00
1,141,362,000.00
5,563,600.00
65,513,100.00
169,000.00
8,050,300.00
2,889,500.00
1,428,700.00

ก.ค.
1,165,626,100.00
1,126,800.00
1,078,322,300.00
5,689,800.00
66,912,300.00
152,400.00
8,054,400.00
3,939,400.00
1,428,700.00

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
1,129,453,300.00
1,145,100.00
979,390,400.00
5,630,900.00
129,621,900.00
148,900.00
8,474,700.00
3,610,900.00
1,430,500.00

1

1

1

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
992,366,600.00
1,165,800.00
877,827,900.00
5,622,400.00
95,164,100.00
143,400.00
8,192,100.00
2,819,900.00
1,431,000.00
1

หน่วยงาน

15,657,636,100.00 ภาคที่ 6
19,562,400.00 พิษณุโลก
13,976,654,800.00 กาแพงเพชร
ตาก
63,349,200.00
1,327,700,200.00 นครสวรรค์
พิจิตร
4,310,000.00
208,645,800.00 เพชรบูรณ์
40,265,200.00 สุโขทัย
17,148,500.00 อุทัยธานี
1

หน ้า 112

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 6
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทา
ผิดกฎหมายสรรพสามิต
2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม
3. ปราบปรามจับกุมผู้การกระทาผิดสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2559
4. รายงานสรุปการดาเนินการปราบปรามผู้กระทาผิด

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
1. เพื่อดาเนินการตรวจปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต จาหน่ายและการลักลอบผลิตนาเข้าสินค้าตามกฎหมาย ทาการกระทาผิดลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไป
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย
กรมสรรพสามิต พร้อมทั้งแนะนาชี้แจงให้ปฏิบัติ
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละ 10
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสุพัฒตรา แย้มดี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
โทรศัพท์ 76000
นายเล็ก แคล้วภัย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์ 76000 ต่อ 230
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
โทรศัพท์ 76000 ต่อ 210
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
Output :
จานวนคดี
คดี
148
148
151
155
152
155
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้น
จากเป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

เล็ก แคล้วภัย
(นายเล็ก แคล้วภัย)

ลงชื่อ

ผู้อำนวยกำรส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
ผู้อนุมัติ

ประยุทธ เสตถำภิรมย์
(ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ลงชื่อ

บาท

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ค.

รวมทั้งสิ้น

ก.ย.

964,700.00
4
31,000.00
32

1,000,500.00
4
31,000.00
34

970,900.00
4
31,000.00
32

1,002,300.00
4
31,000.00
34

160
1,071,500.00
4
31,000.00
34

158
1,061,300.00
4
31,000.00
32

149
1,026,500.00
4
31,000.00
32

148
1,021,700.00
4
31,000.00
32

1,823

928,500.00
4
31,000.00
32

152
1,030,700.00
4
31,000.00
32

147

929,700.00
4
31,000.00
32

1,009,500.00
4
31,000.00
32

12,017,800.00
48
372,000.00
390

320,000.00
8
14,400.00
9
23,000.00
29
116,100.00
13
41,200.00
44
354,000.00
9
30,000.00

320,000.00
8
14,400.00
9
23,000.00
29
116,100.00
13
40,000.00
44
354,000.00
9
30,000.00

350,000.00
8
14,400.00
10
25,000.00
29
116,100.00
15
44,200.00
44
354,000.00
9
30,000.00

350,000.00
8
14,400.00
10
25,000.00
29
116,100.00
14
46,000.00
47
378,000.00
9
40,000.00

330,000.00
8
14,400.00
10
25,000.00
29
116,100.00
13
36,400.00
47
378,000.00
9
40,000.00

350,000.00
8
14,400.00
10
25,000.00
29
116,100.00
14
47,800.00
47
378,000.00
9
40,000.00

360,000.00
8
14,400.00
10
25,000.00
29
116,100.00
13
41,200.00
47
378,000.00
9
65,000.00

360,000.00
8
14,400.00
10
25,000.00
29
116,100.00
14
46,000.00
52
414,000.00
9
65,000.00

360,000.00
8
14,400.00
10
25,000.00
29
116,100.00
14
35,800.00
52
414,000.00
9
65,000.00

370,000.00
8
14,400.00
8
27,000.00
29
116,100.00
13
37,000.00
46
366,000.00
9
65,000.00

370,000.00
8
14,400.00
7
27,000.00
29
116,100.00
13
32,200.00
46
366,000.00
9
65,000.00

360,000.00
8
14,400.00
7
25,000.00
29
115,900.00
12
32,200.00
46
366,000.00
9
65,000.00

4,200,000.00
96
172,800.00
110
300,000.00
348
1,393,000.00
161
480,000.00
562
4,500,000.00
108
600,000.00

ร้อยละ

10

10

10

10

10

ร้อยละ

10

10

10

10

10

บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท

10

10
10

10
10

10
10

10
10

10
10

10

10

10

10

10

หน่วยงาน
ภาค5
กำแพงเพชร
ตำก
นครสวรรค์
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุทัยธำนี
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
เล็ก แคล้วภัย
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ
(นายเล็ก แคล้วภัย)
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
ผูอ้ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
ผู้อนุมัติ
ประยุทธ เสตถาภิรมย์
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการชาระภาษีของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคในการชาระภาษี
ลงชื่อ
(ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์)
2. เพื่อป้องกันและปราบปรามผูห้ ลีกเลีย่ งหรือหลบเลีย่ งภาษี
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
3. เพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
รายงานสรุปผลเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ 12 ฉบับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโดยสุจริตเกิดความรู้สึกพึงพอใจในความเป็นธรรมและเสมอภาครวมทั้งเกิดจิตสานึกที่ดีในการยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐ
2. ผูป้ ระกอบการที่หลีกเลีย่ งภาษีเกิดความเกรงกลัว ส่งผลให้ไม่มีการหลีกเลีย่ งภาษีหรือมีการหลีกเลีย่ งลดน้อยลง
3. รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นไปตามเป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
334,080.00
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
บาท
󠄀 เงินงบประมาณ
นางสุพัฒตรา แย้มดี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
โทรศัพท์ 76000
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์ 76000 ต่อ 230
นายเล็ก แคล้วภัย
ผู้รับผิดชอบหลัก(หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
โทรศัพท์ 76000 ต่อ 210
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก(สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
หน่วยนับ
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. ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภาษี
Output :
2. ดาเนินการวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น สรุปผลการ จานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
ราย
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
วิเคราะห์
3. ดาเนินการออกหนังสือเรียก/เชิญ/ออกตรวจ
ปฏิบัติการ
ณ โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ
Outcome :
4. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
รายงานสรุปผลเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
ฉบับ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
ผูป้ ระกอบการ
5. ดาเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคที่ 6
วัตถุประสงค์
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 6

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดี

ลงชื่อ

(นายสามารถ พิมพ์หนู)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิตและทัศนคติที่ดีต่อกรมสรรพสามิต

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

󠄀 เงินงบประมาณ
นางสุพัฒตรา แย้มดี

ตาแหน่ง

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
โทรศัพท์ 76000

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายสามารถ พิมพ์หนู

ตาแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

ว่าที่รอ้ ยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์

ตาแหน่ง

กิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

ประยุทธ เสตถาภิรมย์
( ว่าที่รอ้ ยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ )
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ตัวชี้วัด

สามารถ พิมพ์หนู

5,880

บาท

โทรศัพท์ 76000 ต่อ 110
โทรศัพท์ 76000 ต่อ 210

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

100

100

100

100

100

1. การประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
ออกประชาสัมพันธ์นอกสถานที่

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. การประชาสัมพันธ์ทางสื่ออื่นๆ

Output :
จานวนสื่อประชาสัมพันธ์

ชุด

1

1

1

1

4

จานวนครั้งที่จัดประชาสัมพันธ์

ครั้ง

1

1

1

1

4

ร้อยละ

90

90

90

90

90

ร้อยละ

90

90

90

90

90

Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 6
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.วิเคราะห์แบบสารวจความต้องการฝึกอบรมของ
ปีงบประมาณ 2562

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตงิ านเพิ่มขึ้น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
ร้อยละของบุคลากรทีผ่่ านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบัตงิ านเพิ่มมากขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสุพัฒตรา แย้มดี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชานาญงาน
โทรศัพท์
นายณรงค์ ชูเวช
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
โทรศัพท์
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ส่วนอานวยการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
100
การดาเนินการ

2. การจัดทาแผนงาน/โครงการ

ร้อยละ

3. ดาเนินการจัดโครงการอบรม/สัมมนา

ร้อยละ

ประยุทธ เสตถาภิรมย์
(ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
1,000,000 บาท
76000
76000
76000 ต่อ 221

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

100

ราย
หลักสูตร

45
1

50
1

45
1

50
1

190
4

ครัง้

1

1

1

1

4

ร้อยละ

85

85

85

85

85

ร้อยละ

80

80

80

80

80

4. สรุปและประเมินผลการดาเนินการโครงการ
Output :
จานวนผู้เข้าอบรม
จานวนหลักสูตรที่อบรมได้ตาม
เป้าหมาย
จานวนครัง้ ที่จัดอบรม
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ณรงค์ ชูเวช
(นายณรงค์ ชูเวช)
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ

100
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามปผูก้ ระทำผิด พ.ร.บ.กฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
5. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ของทุกพื้นที่ (ร้อยละ 20)
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บได้สูง/ต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 20)
3. เร่งรัดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของทุกพื้นที่
(ร้อยละ 20)
4. ออกตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 20)
5. สรุปผล พร้อมรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
การเพิ่มประสิทธิภาพการเจ็ดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นตามเป้าหมาย
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
บาท
นางสาวปริษา โพธิ์พุ่ม
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นางสาวบังอร แสงสว่าง
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ไตรมาสที่ 1
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
Output :
บาท
3,416,327,900.00
3,857,839,900.00
3,843,957,600.00
จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิต
บาท
91,303,300.00
101,408,300.00
111,409,300.00
ที่จัดเก็บได้
บาท
2,570,290,500.00
2,870,600,500.00
2,870,860,500.00
บาท
107,475,400.00
136,078,300.00
106,281,200.00
บาท
3,327,300.00
4,184,300.00
7,076,000.00
บาท
2,272,000.00
2,675,500.00
3,795,500.00
บาท
68,906,000.00
69,044,000.00
69,655,000.00
บาท
380,800.00
574,400.00
820,500.00
บาท
570,989,200.00
671,354,200.00
671,509,200.00
บาท
1,383,400.00
1,920,400.00
2,550,400.00
Outcome :
ร้อยละ
1
1
1
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ



ม.ค.
4,128,906,200.00
101,409,300.00
3,270,700,500.00
103,243,700.00
6,874,400.00
3,604,000.00
69,617,000.00
542,400.00
571,114,200.00
1,800,700.00
1

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
3,888,854,400.00
101,359,300.00
2,970,514,500.00
114,972,300.00
5,636,000.00
3,660,500.00
69,818,000.00
462,200.00
621,064,200.00
1,367,400.00
1

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์
034-254-338 ต่อ 402
โทรศัพท์
034-254-338 ต่อ 401
โทรศัพท์
034-254-338 ต่อ 111

มี.ค.
3,897,289,200.00
101,324,400.00
2,970,393,500.00
124,995,400.00
4,898,500.00
3,155,000.00
69,881,600.00
416,100.00
620,894,200.00
1,330,500.00
1

เม.ย.
4,355,948,900.00
112,984,400.00
3,270,333,500.00
137,079,000.00
4,579,800.00
3,720,000.00
68,635,000.00
498,100.00
756,160,600.00
1,958,500.00
1

-

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
4,027,795,400.00
112,984,400.00
2,970,263,500.00
110,055,300.00
3,462,700.00
3,445,100.00
68,617,000.00
504,400.00
756,100,600.00
2,362,400.00
1

ลงชื่อ

ลงชื่อ

บังอร แสงสว่าง
( นางสาวบังอร แสงสว่าง )
ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
จิติธาดา ธนะโสภณ
( นางจิติธาดา ธนะโสภณ )
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

บาท

มิ.ย.
4,056,904,900.00
112,988,400.00
2,970,243,500.00
139,848,100.00
3,139,300.00
3,200,000.00
68,606,000.00
516,700.00
756,100,600.00
2,262,300.00
1

ก.ค.
4,061,527,500.00
112,984,400.00
2,970,233,500.00
144,944,300.00
2,699,400.00
2,928,800.00
68,583,000.00
486,200.00
756,310,600.00
2,357,300.00
1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
4,066,461,100.00
112,984,400.00
2,970,233,500.00
148,965,300.00
2,806,800.00
3,086,100.00
69,583,000.00
484,100.00
756,360,600.00
1,957,300.00
1

ก.ย.
4,048,532,500.00
98,147,600.00
2,972,115,100.00
137,873,500.00
1,829,800.00
2,872,500.00
69,740,700.00
530,400.00
763,481,700.00
1,941,200.00
1

รวมทั้งสิ้น
47,650,345,500.00
1,271,287,500.00
35,646,782,600.00
1,511,811,800.00
50,514,300.00
38,415,000.00
830,686,300.00
6,216,300.00
8,271,439,900.00
23,191,800.00
1

หน่วยงาน
ภาคที่ 7
นครปฐม 1
นครปฐม 2
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

หน ้า 117

โครงการตามยุทธศาสตร์สรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 7

เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
-

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 10

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ 57,000.00 บาท
นายคมวิช สุขพจนี

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นายสิทธิชัย เพาะปลูก
นางจิตธิ าดา ธนะโสภณ

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
การป้องกันและปราปปรามการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
กิจกรรม
1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
2. สืบสวนปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
3. ตรวจสอบโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตให้จัดทาจาหน่ายตามกฎหมายสรรพสามิต
4. ประชาสัมพันธ์ให้คาแนะนาและความรู้แก่ร้าน
จาหน่ายสินค้าตามกฎหมายสรรพสามิต
5. ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สิทธิชัย เพาะปลูก

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

(นายสิทธิชัย เพาะปลูก)
ผู้อานายการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผู้อนุมัติ

ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
1,714,320.00 บาท
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

ตาแหน่ง

จิตธิ าดา ธนะโสภณ
(นางจิตธิ าดา ธนะโสภณ)

ลงชื่อ

โทรศัพท์

034-254338 ต่อ 506

โทรศัพท์

034-254338 ต่อ 501
034-254338 ต่อ 111

โทรศัพท์

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

Output
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี

คดี
บาท
คดี

จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี

บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี

จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดี

บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ต.ค.

ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ม.ค.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ค.

รวมทั้งสิ้น

ก.ย.

หน่วยงาน

70

73

75

73

67

74

70

73

71

75

67

65

853

982,300
6

969,700
7

982,300
8

961,100
7

980,500
7

1,020,500
8

1,032,500
7

1,054,800
7

1,022,200
8

1,072,900
7

1,020,600
7

1,012,000
6

12,111,400
85

58,000
6

58,000
6

58,000
6

58,000
6

58,000
6

58,000
6

58,000
6

58,000
6

62,000
6

58,000
6

58,000
6

58,000
6

700,000
72

50,000
9

50,000
8

50,000
9

50,000
7

50,000
9

50,000
12

50,000
8

50,000
11

50,000
7

50,000
12

50,000
8

50,000
7

600,000

52,000
9

40,000
10

52,000
11

32,000
10

52,000
6

92,000
9

52,000
9

68,000
8

32,000
8

92,000
8

40,000
6

32,000
5

636,000

107
99

199,300
8

199,300
9

199,300
8

199,300
9

199,300
8

199,300
8

199,300
8

199,300
9

199,300
8

199,300
9

199,300
8

199,300
9

2,391,600

25,000
12

25,000
12

25,000
12

25,000
12

25,000
12

25,000
12

62,000
12

61,500
12

61,500
12

61,800
12

61,500
12

61,500
12

519,800

220,000
2

220,000
3

220,000
2

220,000
3

220,000
2

220,000
2

220,000
2

220,000
2

220,000
3

220,000
2

220,000
2

220,000
2

2,640,000

101
144
27

3,000
13

2,400
13

3,000
14

1,800
14

1,200
12

1,200
12

1,200
13

3,000
13

2,400
14

1,800
14

1,800
13

1,200
13

24,000

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

350,000
5

4,200,000

158
60

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

40,000

45,000

45,000

40,000

40,000

40,000

400,000

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ภาคที่ 7
นครปฐม 1
นครปฐม 2
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

ที่ เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินนา
ส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 7
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ

การเสริมสร้างความมั่งคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดก็บภาษี
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
3. เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีโดยสุจริต
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
4 ฉบับ
ทาให้การจัดเก็บรายได้ค่าภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
93,460 บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวจินดา คิมอยู่
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
นายสิทธิชัย เพาะปลูก
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Process : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ระดับ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สิทธิชัย เพาะปลูก
(นายสิทธิชัย เพาะปลูก)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ลงชื่อ

จิติธาดา ธนะโสภณ
(นางจิติธาดา ธนะโสภณ)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7

22,560 บาท
โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 502
โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 501
โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 111

มี.ค.
5

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
5

5

(Field Audit) (เป้าหมาย 4 ราย)
1. ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภาษี
2. ดาเนินการวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น สรุปผลการวิเคราะห์
3. ดาเนินการออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ณ
โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ
4. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
5. ดาเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษีและปิดสานวน
ตามแผนงาน

Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบ
จานวนสานวนที่ตรวจสอบและปิดสานวน
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ราย
ราย

-

-

-

-

-

2
2

-

-

-

-

-

2
2

4
4

ฉบับ

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

4
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ 7
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. การจัดรายการวิทยุ "สรรพสามิตสานสัมพันธ์"
ทางสถานีวิทยุ ซิตเี้ อฟเอ็ม คลืน่ ความถื่ FM
105.75 เมกกะเฮิร์ท (ร้อยละ 100)

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
จันทน์สุดา วงษ์มาลัย
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย )
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ
1. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
ผู้อนุมัติ
จิติธาดา ธนะโสภณ
ลงชื่อ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
(นางจิติธาดา ธนะโสภณ)
3. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานสรพสามิตภาคที่ 7 มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
4. เพื่อสร้างความใกล้ชิด และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ผูเ้ สียภาษี ผูป้ ระกอบการ อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสรรพสามิต
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดี เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิตในโอกาสต่อไป
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
26,000.00
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
น.ส.กาญจนา โกละกะ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 034-254338
น.ส.จันทน์สุดา วงษ์มาลัย
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ
โทรศัพท์ 034-254338
นางจิติธาดา ธนะโสภณ
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
โทรศัพท์ 034-254338
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ส่วนอานวยการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Output :
จานวนครั้งที่จัดรายการวิทยุ
ครั้ง
5
4
3
5
4
4
5
4
4
5
4
4
51
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
การเป็นอง์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
จันทน์สุดา วงษ์มาลัย
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
(นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย)
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
1. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จิติธาดา ธนะโสภณ
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(นางจิติธาดา ธนะโสภณ)
4. เพื่อให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ และตระหสักถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการทางาน และองค์กร
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
5. เพื่อเสริมสร้าง และเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ให้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาดาเนินการ
บาท
1,000,000.00
บาท
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวชฎารั
ต
น์
เกิ
ด
ทอง
ต
าแหน่
ง
นั
ก
ทรั
พ
ยากรบุ
ค
คลช
านาญการ
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 106
นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนอานวยการ
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 101
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางจิติธาดา ธนะโสภณ
โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 111
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 ส่วนอานวยการ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
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.
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการจัดเก็บ Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
100
ร้อยละ
100
Output : จานวนผู้เข้าอบรม
40
ภาษีสรรพสามิต"
คน
40
Outcome : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
80
ร้อยละ
80
การประเมิน ร้อยละ 80
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
100
100
2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปราบปราม
ร้อยละ
ผู้กระทาผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต"
Output : จานวนผู้เข้าอบรม
30
30
คน
Outcome : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
80
80
ร้อยละ
การประเมิน ร้อยละ 80
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
100
100
3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ร้อยละ
Output : จานวนผู้เข้าอบรม
40
40
"การบริหารการเปลี่ยนแปลง"
คน
Outcome : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
80
80
ร้อยละ
การประเมิน ร้อยละ 80
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
100
100
4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เรื่อง
ร้อยละ
Output : จานวนผู้เข้าอบรม
40
40
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
คน
Outcome : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
80
80
ร้อยละ
การประเมิน ร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามผูก้ ระทำผิดกฎมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2563
3. การตรวจสอบภาษี
4. การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต
5. พัฒนาบุคลากร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
บริหารการจัดเก็บภาษีโดย
1. แจ้งให้ทุกพื้นที่จัดทาแผนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
2. แจ้งให้ทุกพื้นที่รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจา
เดือนต่าง ๆ ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน
3. ตรวจสอบรายได้ภาษีของทุกพื้นที่ภายในภาคที่ 8
จากระบบ BI
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารการ
จัดเก็บภาษีฯของทุกพื้นที่
5. ติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
การจัดเก็บภาษีของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กรณีการจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมาย

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมทั่วถึง และเป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุธรรม มีล่อง
(นายสุธรรม มีล่อง)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ลงชื่อ
สุรีย์ ศรีสุข

ผู้อนุมัติ

ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละ 1
การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
นายกระจ่าง หนูประสิทธิ์
นายสุธรรม มีล่อง
นางสุรีย์ ศรีสุข
ตัวชี้วัด
Output :
จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่
จัดเก็บได้

Outcome :
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

หน่วยนับ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ร้อยละ

ต.ค.
181,625,900.00
145,176,000.00
1,019,400.00
661,800.00
28,285,600.00
475,800.00
5,677,700.00
329,600.00
1

(นางสุรีย์ ศรีสุข)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
บาท
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
221,220,100.00
180,691,100.00
1,029,400.00
814,500.00
29,126,300.00
1,009,200.00
8,108,500.00
441,100.00
1

ธ.ค.
202,611,400.00
153,942,700.00
1,039,400.00
1,515,800.00
30,865,800.00
1,300,500.00
13,101,000.00
846,200.00
1

ม.ค.
271,344,700.00
226,148,400.00
1,405,400.00
1,067,600.00
30,807,600.00
664,700.00
10,755,000.00
496,000.00
1

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

บาท
78000 ต่อ 202
78000 ต่อ 201
78000 ต่อ 101

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
233,657,100.00
188,628,500.00
1,214,800.00
586,400.00
30,708,800.00
437,000.00
11,772,500.00
309,100.00
1

มี.ค.
257,672,800.00
213,809,200.00
708,900.00
531,400.00
31,449,000.00
428,400.00
10,457,000.00
288,900.00
1

เม.ย.
271,057,200.00
228,548,100.00
632,600.00
503,700.00
31,370,400.00
321,600.00
9,430,500.00
250,300.00
1

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
281,446,100.00
240,647,000.00
602,600.00
486,500.00
31,237,700.00
290,800.00
7,912,000.00
269,500.00
1

มิ.ย.
311,791,400.00
273,784,800.00
627,600.00
454,500.00
30,172,700.00
322,700.00
6,186,000.00
243,100.00
1

ก.ค.
219,850,300.00
185,578,300.00
613,200.00
484,900.00
27,196,700.00
263,200.00
5,477,000.00
237,000.00
1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
226,417,700.00
192,062,700.00
614,300.00
452,800.00
27,047,600.00
257,000.00
5,741,000.00
242,300.00
1

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
268,197,900.00
234,084,800.00
590,400.00
399,100.00
27,143,600.00
258,100.00
5,477,800.00
244,100.00
1

2,946,892,600.00
2,463,101,600.00
10,098,000.00
7,959,000.00
355,411,800.00
6,029,000.00
100,096,000.00
4,197,200.00

หน่วยงาน
ภาคที่ 8
สุราษฏร์ธานี
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

การสร้างเสริมความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
ตรวจสอบและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
1.เพื่อให้ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตลดน้อยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

นุกูล โพธิ์เพชร
(นายนุกูล โพธิ์เพชร)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

2.เพื่อให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้

3.เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)

ร้อยละของจานวนเงินส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.จับกุมผู้กระทาความผิดจานวนคดีและค่าปรับได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ระยะเวลาดาเนินการ



ร้อยละ 10

เงินงบประมาณ 1,826,400 บาท

ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ถิ่นธารา ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 077-284-681 ต่อ 400
นายนุกูล โพธิ์เพชร ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เบอร์โทรศัพท์ 077-284-681 ต่อ 400
3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด

1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
2.ออกตรวจ สืบสวน ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

output :
จานวนคดี

3.สรุปผลการปฏิบัติงาน
4.รายงานผลการปฏิบัติงานส่งกรมสรรพสามิต

จานวนเงินส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินส่งคลัง
outcome :
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้นจาก
เป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจาก
เป้าหมาย

(นางสุรีย์ ศรีสุข)

เงิกฝากค่าจ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น - บาท

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

กิจกรรมหลัก

สุรีย์ ศรีสุข

2.จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

บาท
คดี
บาท
คดี
บาท

97
1,562,900.00
18
145,300.00
10
56,000.00
5
100,000.00
25
906,600.00
15
30,000.00
15
150,000.00
9
175,000.00

102
1,869,300.00
26
394,300.00
10
56,000.00
7
100,000.00
25
954,000.00
8
30,000.00
17
160,000.00
9
175,000.00

103
1,745,600.00
25
292,200.00
10
56,000.00
5
100,000.00
26
912,400.00
8
30,000.00
20
180,000.00
9
175,000.00

100
1,613,100.00
18
97,300.00
10
56,000.00
6
100,000.00
25
969,800.00
8
30,000.00
24
180,000.00
9
180,000.00

107
1,791,300.00
26
296,300.00
10
56,000.00
6
100,000.00
24
934,000.00
8
30,000.00
24
200,000.00
9
175,000.00

95
1,581,400.00
20
111,100.00
10
56,000.00
5
100,000.00
24
919,300.00
7
30,000.00
20
190,000.00
9
175,000.00

93
1,567,500.00
21
178,500.00
10
56,000.00
6
100,000.00
25
868,000.00
7
30,000.00
15
160,000.00
9
175,000.00

94
1,496,500.00
22
226,600.00
10
56,000.00
5
100,000.00
25
753,900.00
8
30,000.00
15
155,000.00
9
175,000.00

96
1,577,100.00
23
239,500.00
10
56,000.00
6
100,000.00
25
821,600.00
8
30,000.00
15
155,000.00
9
175,000.00

98
1,706,400.00
24
285,900.00
10
56,000.00
6
100,000.00
26
904,500.00
8
30,000.00
15
155,000.00
9
175,000.00

99
1,822,200.00
27
495,400.00
10
56,000.00
6
100,000.00
26
810,800.00
6
30,000.00
15
155,000.00
9
175,000.00

90
1,630,800.00
20
207,600.00
10
56,000.00
6
100,000.00
25
902,200.00
5
30,000.00
15
160,000.00
9
175,000.00

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

หน่วยนับ

คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี

รวมทั้งสิ้น

หน่วยงาน

1,174
ภาคที่ 8
19,964,100.00
270
พื้นที่สุราษฎร์ธานี
2,970,000.00
120
พื้นที่กระบี่
672,000.00
69
พื้นที่ชุมพร
1,200,000.00
301
พื้นที่
10,657,100.00 นครศรีธรรมราช
96
พื้นที่พังงา
360,000
210
พี้นที่ภูเก็ต
2,000,000.00
108
พื้นที่ระนอง
2,105,000.00
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษี
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภาษี
2. ดาเนินการวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้นสรุปผลการวิเคราะห์
3. ดาเนินการออกตรวจการปฏิบัติของผูเ้ สียภาษี ณ สถานประกอบการ
4. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูป้ ระกอบการ
5. สรุปผลการตรวจสอบภาษี หรือแจ้งการประเมินภาษี /
รายงานผลการตรวจสอบภาษี

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ
นุกูล โพธิ์เพชร
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
(นายนุกูล โพธิ์เพชร)
1. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ผูอ้ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
2. ตรวจสอบและปรามปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
1. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งผลให้การจัดเก็บภาษีบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งป้องกันการหลีกเลีย่ งภาษี
2. เพื่อให้ผเู้ สียภาษีปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของกรมสรรพสามิตและอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องได้อย่างถูกต้อง
ผู้อนุมัติ ลงชื่อ
สุรีย์ ศรีสุข
3. เพื่อให้งานด้านการตรวจสอบภาษีเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
(นางสุรีย์ ศรีสุข)
รายงานสรุปผลเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
48 ฉบับ
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
1. การจัดเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย และผูป้ ระกอบการปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
2. งานตรวจสอบภาษีมีระบบและต่อเนื่อง สร้างความเป็นธรรมแก่ผปู้ ระกอบการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

เงินงบประมาณ - บาท

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 600,480.00 บาท
นางสาวชุติมา หน่อสกูล
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 78000 ต่อ 405
นายนุกูล โพธิ์เพชร
ตาแหน่งผูอ้ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 78000 ต่อ 408
นางสุรีย์ ศรีสุข
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 โทรศัพท์ 78000 ต่อ 101
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น
ตค. พย. ธค.
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
กค. สค.
กย.
Process : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตรวจสอบภาษี
ระดับ
1
2
3
5
4
5
5
Out put : จานวนรายที่ตรวจสอบภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ
สถานประกอบการ (Field Audit) แล้วเสร็จ
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษีแบบตรวจกากับดูแลแล้วเสร็จ
Out come : รายงานสรุปผลเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ

ราย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

ราย
ฉบับ

5
6

4
5

4
5

3
4

3
4

3
4

4
5

3
4

5
6

4
5

38
48
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 4 การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. การจัดรายการวิทยุ รายการสรรพสามิตเพื่อธุรกิจและ
สังคม คลื่นความถี่ FM 89.75 เมกกะเฮิรท์
2. การร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
และบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
1. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอานาจ หน้าที่ของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธกี ารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
3. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน
4. เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในสังกัดสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 กับประชาชน และผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
5. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85
1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตมากขึ้น
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธปี ฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ 3,600
นางชลีวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นางพิกุล ถิ่นธารา
นางสุรยี ์ ศรีสุข
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

บาท

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
Output : จานวนครัง้ ที่จัดรายการวิทยุ
Outcome : ร้อยละการรับรูข้ ่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
Output : จานวนครัง้ ที่ออกประชาสัมพันธ์
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
Output : จานวนครัง้ ที่จัดประชาสัมพันธ์
Outcome : ร้อยละการรับรูข้ ่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
ครัง้
3
3
3
3
3
3
ร้อยละ
85
ร้อยละ
100
100
100
100
ครัง้
1
1
1
1
ร้อยละ
85
ร้อยละ
100
100
100
100
100
ครัง้
1
1
1
1
1
ร้อยละ
85

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ ลงชื่อ

ชลีวรรณ ลิ้มสุวรรณ
(นางชลีวรรณ ลิ้มสุวรรณ)
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ

สุรยี ์ ศรีสุข
(นางสุรยี ์ ศรีสุข)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

บาท
โทรศัพท์ 1678000-1 ต่อ 131
โทรศัพท์ 1678000-1 ต่อ 107
โทรศัพท์ 1678000-1 ต่อ 101

เม.ย.
100
3

100
1

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
100
3

มิ.ย.
100
3

ก.ค.
100
3

100
1

100
1

100
1

100
1

100
1

100
1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
100
3
85
100
1
85
100
1
85

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100
3

100
36
85
100
8
85
100
10
85
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
การจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากร

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
บุคลการได้รับการฝึกอบรมและสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ
นางกอบแก้ว ช่องลมกรด
นางกอบแก้ว ช่องลมกรด
นางสุรีย์ ศรีสุข
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
Output : จานวนผูเ้ ข้าอบรม
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรม
Outcome : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

กอบแก้ว ช่องลมกรด
(นางกอบแก้ว ช่องลมกรด)
ผูอ้ านวยการส่วนอานวยการ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

สุรีย์ ศรีสุข
(นางสุรีย์ ศรีสุข)
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
ส่วน....อานวยการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ร้อยละ
100
100
คน
40
40
หลักสูตร
1
1
ร้อยละ
80
80

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

ก.ค.

1,000,000 บาท
78102
78102
78101
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.
100
70
1
80

รวมทั้งสิ้น
100
150
3
80

หน ้า 126

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
1. บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563
3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
4. ประชาสัมพันธ์ภายใต้บริบทของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
5. พัฒนาบุคลากร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้
2..วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี
3. ตรวจสอบ/ติดตามผลการจัดเก็บภาษีให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
4. เสนอแนะ/รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.สรุปรายงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

Output : จานวนรายได้
ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้

Outcome :
ร้อยละของจานวนรายได้
ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

หน่วยนับ

ลงชื่อ

ไตรรัตน์ ดีประเสริฐ
(นายไตรรัตน์ ดีประเสริฐ)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

ร้อยละ 1

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ

124,800 บาท
นางสาวนิยมาส ชูมณี,นางสาวสุวมิ ล ทองเสนอ
นายไตรรัตน์ ดีประเสริฐ
นายจรูญ ราชกิจจา
สานักสรรพสามิตภาคที่ 9
ส่วน บริหารการจัดเก็บภาษี
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบหลัก

จรูญ ราชกิจจา
(นายจรูญ ราชกิจจา)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
20,800 บาท
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ,นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำรกำรจัดเก็บภำษี
ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 9

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

074258781-4 ต่อ 32
79000 ต่อ 34
79000 ต่อ 18

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

41,182,300.00

41,863,600.00

42,875,900.00

42,396,600.00

41,732,500.00

41,540,400.00

44,429,200.00

44,853,700.00

44,935,800.00

44,578,900.00

44,614,300.00

48,920,800.00 523,924,000.00

32,942,000.00

32,942,000.00

32,942,000.00

32,942,000.00

32,942,000.00

32,942,000.00

36,332,900.00

36,338,000.00

36,338,000.00

36,338,000.00

36,388,000.00

40,814,800.00 420,201,700.00

1,710,000.00

1,971,600.00

2,284,500.00

1,914,900.00

1,692,200.00

1,652,700.00

1,652,400.00

1,652,400.00

1,652,400.00

1,652,500.00

1,651,900.00

1,652,500.00

21,140,000.00

584,500.00

586,300.00

581,800.00

589,700.00

581,700.00

582,500.00

581,000.00

582,200.00

581,800.00

582,000.00

615,400.00

532,300.00

6,981,200.00

379,700.00

436,700.00

579,800.00

469,900.00

388,600.00

382,100.00

376,200.00

386,100.00

371,300.00

367,100.00

369,500.00

362,600.00

4,869,600.00

835,100.00
4,468,100.00

996,800.00
4,603,600.00

1,445,200.00
4,603,600.00

1,131,100.00
5,045,600.00

904,800.00
5,010,600.00

837,900.00
4,925,600.00

786,300.00
4,481,700.00

829,300.00
4,851,800.00

811,800.00
4,985,600.00

807,800.00
4,636,600.00

795,500.00
4,599,100.00

789,900.00
4,573,800.00

10,971,500.00

262,900.00

326,600.00

439,000.00

303,400.00

212,600.00

217,600.00

218,700.00

213,900.00

194,900.00

194,900.00

194,900.00

194,900.00

2,974,300.00

ร้อยละ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

1

56,785,700.00

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ภาค 9
สงขลา
ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สตูล

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
2. ออกตรวจปราบปราม
3. สรุปผลการออกตรวจ
4. รายงานผลการออกตรวจส่งกรมฯ

กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ร้อยละของจานวนเงินส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละ 10
การกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิตลดลง การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายสัมพันธ์ ศรีวิรัตน์
ตาแหน่ง
นายจาแลง บัวสงค์
ตาแหน่ง
นายจรูญ ราชกิจจา
ตาแหน่ง
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
Output :
จานวนคดี
คดี
138
147
144
146
จานวนเงินส่งคลัง
บาท 2,117,000.00 2,148,000.00 2,113,600.00 2,182,100.00
จานวนคดี
คดี
34
38
38
36
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
จานวนคดี
คดี
16
16
17
17
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
183,400.00 183,400.00 183,400.00 183,400.00
จานวนคดี
คดี
21
22
22
21
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
367,200.00 370,200.00 367,800.00 373,800.00
จานวนคดี
คดี
12
12
12
13
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
343,000.00 343,000.00 343,000.00 345,000.00
จานวนคดี
คดี
35
36
32
36
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
210,000.00 218,000.00 200,000.00 216,000.00
จานวนคดี
คดี
10
13
13
13
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
125,000.00 145,000.00 130,000.00 175,000.00
จานวนคดี
คดี
10
10
10
10
จานวนเงินส่งคลัง
บาท
88,400.00
88,400.00
89,400.00
88,900.00
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดีที่กับเป้าหมาย
ร้อยละ
10
10
10
10
ร้อยละของจานวนเงินนาส่งคลัง
ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละ
10
10
10
10

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

จาแลง บัวสงค์
(นายจาแลง บัวสงค์)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผูอ้ นุมัติ

ลงชื่อ

จรูญ ราชกิจจา
(นายจรูญ ราชกิจจา)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

บาท
นักวิชำกำรสรรพสำมิตชำนำญกำร
ผู้อำนวยกำรส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ 9
ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

79000 ต่อ 27
79000 ต่อ 14
79000 ต่อ 38

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ค.

รวมทั้งสิ้น

หน่วย
งาน

ก.ย.

147
146
158
165
165
164
164
157
1,841
2,227,600.00 2,141,400.00 2,818,300.00 2,836,500.00 2,868,000.00 2,825,300.00 2,907,800.00 2,816,600.00 30,002,200.00
34
36
54
55
55
55
55
50
540
800,000.00 800,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,550,000.00 1,551,500.00 13,901,500.00
17
17
17
17
17
16
16
18
201
183,600.00 183,600.00 183,600.00 183,600.00 183,500.00 183,500.00 183,500.00 183,900.00 2,202,400.00
22
23
20
22
22
23
25
17
260
366,600.00 367,400.00 366,300.00 367,500.00 368,100.00 368,400.00 402,900.00 319,800.00 4,406,000.00
13
13
13
13
13
12
12
12
150
343,000.00 343,000.00 345,000.00 343,000.00 343,000.00 343,000.00 343,000.00 343,000.00 4,120,000.00
38
35
32
37
37
37
35
40
430
226,000.00 214,000.00 200,000.00 224,000.00 220,000.00 222,000.00 210,000.00 220,000.00 2,580,000.00
13
12
12
11
11
11
11
10
140
220,000.00 145,000.00 135,000.00 130,000.00 165,000.00 120,000.00 130,000.00 110,000.00 1,730,000.00
10
10
10
10
10
10
10
10
120
88,400.00
88,400.00
88,400.00
88,400.00
88,400.00
88,400.00
88,400.00
88,400.00 1,062,300.00
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ภำค 9
สงขลำ
ตรัง
นรำธิวำส

หน ้า 128

ปัตตำนี
พัทลุง
ยะลำ
สตูล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 18 ฉบับ
1. ผู้เสียภาษีได้รับความเป็นธรรม ความโปร่งใส และเสมอภาค
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชาระภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน
3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
นางเกณิกา ฟูพงศ์ศิริพันธ์
นายจาแลง บัวสงค์
นายจรูญ ราชกิจจา
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ตัวชี้วัด

งานตรวจสอบภาษี
- ตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ
(Field Audit)

Process :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก

จาแลง บัวสงค์
(นำยจำแลง บัวสงค์)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

1. เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใสและความเสมอภาคแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน บรรลุตามเป้าหมาย และป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี

Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษี
จานวนสานวนที่ตรวจและปิด
สานวน
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

60,000 บาท
R
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 60000
นั
ก
ตรวจสอบภาษี
ช
านาญการพิ
เศษ
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ลงชื่อ

จรูญ ราชกิจจา
(นายจรูญ ราชกิจจา)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

79000 ต่อ 30
79000 ต่อ 14
79000 ต่อ 38

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

ระดับ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

ราย
ราย

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

18
18

9

9

18

หน ้า 129

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์ภายใต้บริบทของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กำรเป็นองค์กรต้นแบบในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลและเป็นมืออำชีพ
บริหำรองค์กรแบบพลวัตตำมระบบรำชกำร 4.0
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุวิมล ทองเสนอ
(นางสาวสุวิมล ทองเสนอ)
นักวิชำกำรสรรพสำมิตชำนำญกำรพิเศษ

เพื่อให้ผู้รับบริการรับเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ
จรูญ ราชกิจจา
ร้อยละความพีงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
(นำยจรูญ รำชกิจจำ)
กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ บทบาท หน้าที่ของกรมสรรพสามิต
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
และให้กลุ่มสามารถปฏิบัตไิ ด้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋เงินงบประมาณ - บาท
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 50,000
บาท
นางสาวสุวิมล ทองเสนอ
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 074258781-4 ต่อ 32
นายไตรรัตน์ ดีประเสริฐ
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
โทรศัพท์
79000 ต่อ 34
นายจรูญ ราชกิจจา
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
โทรศัพท์
79000 ต่อ 18
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
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.
1.รวบรวมข้อมูลเอกสาร/แผ่นพับ รวมถึง
Process :
สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆและวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
100
100
100
ดาเนินการ
Output :
2.กิจการรมการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (จังหวัด
เคลื่อนที่ อาเภอเคลื่อนที่หรือกิจกรรมอื่น ๆ)
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
ครั้ง
4
1
1
1
1
3.สารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Outcome :
ร้อยละความพีงพอใจของ
ร้อยละ
85
85
85
85
85
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ดาเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. สารวจความต้องการ ( ร้อยละ 10)
2. เสนอโครงการอบรม/ของบประมาณ ( ร้อยละ 20)
3. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม ( ร้อยละ 30)
4. ดาเนินการจัดอบรม/สัมมนา ( ร้อยละ 90)
5. ประเมินผล และสรุปการฝึกอบรม ( ร้อยละ 100)

ผู้รับผิดชอบหลัก
ลงชื่อ ธนวรรณ ผดุงเดช
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
(นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช)
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย
ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9/พื้นที่/พื้นที่สาขา ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ จรูญ ราชกิจจา
บริหารการจัดเก็บภาษีและบริหารงานด้านปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(นายจรูญ ราชกิจจา)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 85
ให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ - บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
1,000,000 บาท
นายสุภัทร เขื่อนงูเหลือม
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
0-7425-8781-4 ต่อ 17
นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
0-7425-8781-4 ต่อ 16
นายจรูญ ราชกิจจา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
โทรศัพท์
0-7425-8781-4
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
ส่วน อานวยการ
ตัวชี้วัด
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.
Process :
ร้อยละ
100
100
100
ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
Output :
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
คน
จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม
หลักสูตร
ได้ตามเป้าหมาย
Outcome :
ร้อยละบุคลากรที่
ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85

40
1

40
1

120
2

85

85

85
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563
3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
4. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ขององค์กร
5. แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 1 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

(นายลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

จัดทาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของจานวนรายได้ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

�
เงินงบประมาณ
นายธิติ ตันสกุล

ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

�

ผู้อนุมัติ

(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

นายลือศักดิ์ อิ่มเกียรติ
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

เกรียงไกร พัฒนาภรณ์

ร้อยละ 1

บาท

สานักสรรพสามิตภาคที่ 10

ลงชื่อ

�

บาท

ตาแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

0 2458 0131 ต่อ 34

ตาแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

0 2158 0126 ต่อ 32

ตาแหน่ง

ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

โทรศัพท์

0 2158 0126 ต่อ 10

ส่วน บริหารการจัดเก็บภาษี
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.
10,096,497,200.00 9,138,190,300.00 9,585,944,000.00 10,037,680,300.00 9,501,788,700.00 9,529,639,800.00 9,189,051,400.00 9,638,861,200.00 9,253,445,600.00 9,318,142,000.00 10,217,797,600.00 10,128,684,900.00 115,635,723,000.00

หน่วย
งาน
ภาค10

1. รวบรวมข้อมูลการรจัดเก็บรายได้ของ

Output :

บาท

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่

จานวนรายได้ภาษี

บาท

10,960,000.00

8,460,000.00

8,440,000.00

8,460,000.00

8,430,000.00

8,085,000.00

8,792,000.00

8,402,000.00

8,520,000.00

8,625,000.00

8,480,000.00

8,488,000.00

104,142,000.00

2. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรคในการ

สรรพสามิตที่จัดเก็บได้

บาท

18,178,000.00

18,390,000.00

18,891,100.00

18,413,000.00

18,306,400.00

18,308,900.00

24,294,100.00

27,693,900.00

32,146,900.00

35,276,800.00

35,453,900.00

36,800,900.00

302,153,900.00

พื้นที่2

9,461,928,900.00 8,502,097,000.00 8,888,320,000.00 9,404,045,000.00 8,869,746,000.00 8,859,076,000.00 8,562,049,000.00 9,008,348,000.00 8,578,099,000.00 8,671,003,000.00 9,570,294,000.00 9,435,344,600.00 107,810,350,500.00

พื้นที่3

พื้นที่1

จัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายภาษีที่

บาท

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บาท

90,953,200.00

93,166,200.00

133,815,800.00

91,185,200.00

91,429,200.00

130,192,800.00

90,039,200.00

91,440,200.00

130,908,800.00

89,815,100.00

91,182,200.00

129,643,800.00

1,253,771,700.00

พื้นที่4

3. ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ

บาท

514,477,100.00

516,077,100.00

536,477,100.00

515,577,100.00

513,877,100.00

513,977,100.00

503,877,100.00

502,977,100.00

503,770,900.00

513,422,100.00

512,387,500.00

518,407,600.00

6,165,304,900.00

พื้นที่5

ภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล

Outcome :

การจัดเก็บภาษี

ร้อยละของจานวนรายได้
ภาษีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ร้อยละ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)

1. ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
2. ร้อยละของจานวนค่าปรับส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผูอ้ นุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
นายชโยโดม เชื่อถือ
นายสุริยะ พุ่มน้อย
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ตัวชี้วัด
Output :
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
จานวนคดี
จานวนเงินนาส่งคลัง
Outcome :
ร้อยละของจานวนคดี
ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
ร้อยละของจานวนเงินส่งคลัง
ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ผูอ้ นุมัติ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
หน่วยนับ

คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท
คดี
บาท

สุริยะ พุ่มน้อย

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ลงชื่อ

เกรียงไกร พัฒนาภรณ์
(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์)
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

󠆋

บาท

ลงชื่อ

(นายสุริยะ พุ่มน้อย)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

เพื่อดาเนินการตรวจสอบปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต จาหน่ายและ
ลักลอบนาเข้าสินค้าตามกฎหมาย ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป

ต.ค.
1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
2. ออกตรวจปราบปราม
3. สรุปผลการออกตรวจ
4. รายงานผลการออกตรวจส่งกรมฯ

ผูร้ ับผิดชอบหลัก

บาท
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ม.ค.

มี.ค.

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

021580129 ต่อ 47
021580129 ต่อ 40
021580129 ต่อ 10

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

240,100.00

2,881,200.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

600,000.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

40,000.00

480,000.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

600,000.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

600,000.00

หน่วย
งาน
ภาค 10
พื้นที่ 1
พื้นที่ 2
พื้นที่ 3
พื้นที่ 4
พื้นที่ 5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

50,100.00

601,200.00

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภาษี
2. ดาเนินการวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้นสรุปผล
3. ดาเนินการออกตรวจปฏิบัตกิ าร ณ
4. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของ
5.ดาเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษีและปิดสานวน

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ผู้รับผิดชอบหลัก
การเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลดการรั่งไหลในการจัดเก็บภาษี

ลงชื่อ

สุริยะ พุ่มน้อย
(นายสุริยะ พุ่มน้อย)
ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ
เกรียงไกร พัฒนาภรณ์
ผู้อนุมัติ
(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์)
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 4 ฉบับ
การหลีกเลี่ยงการชาระภาษีลดลง
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ
27,000 บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวปาริษา ยังมีสุข
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 42
นายสุริยะ พุ่มน้อย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 40
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
โทรศัพท์ 02-158-0126
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ส่วน ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวชี้วัด
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.
Process :
ระดับความสาเร็จ
ระดับ
5
5
5
5
5
ของการดาเนินงาน
Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ
ราย
1
3
3
3
10
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอ
ฉบับ
1
1
1
1
4
ผู้บังคับบัญชาทราบ
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ขององค์กร
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. โครงการประชาสัมพันธ์
- มอบหมายให้มีผรู้ ับผิดชอบจัดทาโครงการ
- จัดทาโครงการนาเสนอเกี่ยวกับ
โครงการประชาสัมพันธ์
- รวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่
ภารกิจของกรมสรรพสามิตเพื่อจัดโครงการประชาสัมพันธ์
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาโครงการ
- ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการในพื้นที่
เป้าหมาย และรายงานผลการดาเนินงาน
2. - จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- จัดทาจุลสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊ปไซด์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป เกิดความพึงพอใจมากขึ้นและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไป เกิดความพึงพอใจมากขึ้นและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
นางสาวนันท์นภัส เม่นทอง
ตาแหน่ง
ต
ำแหน่
ง
นั
ก
วิ
ช
าการสรรพสามิ
ต
ช
านาญการพิ
เ
ศษ
นางวารุณี ศรีละไม
ตาแหน่ง
ตำแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
ตาแหน่ง
สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
Process :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ระดับ
1
2
2
3
3
Output :
จานวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
และบทบาทหน้าที่ของกรมฯ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
Process :
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
Output :
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
กลุม่ เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

ลงชื่อ

วารุณี ศรีละไม
(นางวารุณี ศรีละไม)
ผูอ้ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกรียงไกร พัฒนาภรณ์
(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์)
ผูอ้ านวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

20,000 บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

0-2158-0126 - 28 ต่อ 22
0-2158-0126 - 28 ต่อ 21
0-2158-0126 - 28 ต่อ 10

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

3

3

3

3

4

5

5

ครั้ง

1

1

ร้อยละ

85

85

ระดับ
ครั้ง
ร้อยละ

1

3

5
1

1

3

5
1

1

3

5
1

1

3

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

5

5

2

5

85

85
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการที่ 5 พัฒนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. สารวจความต้องการของบุคลากรเพื่อกาหนด
หลักสูตร (ร้อยละ 10)
2. ศึกษา วิเคราะห์ถึงสมรรถนะที่จาเป็นในการเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 10)
3. จัดทาแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติรายงานกรม
ฯเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10)
3.
4. ดดาเนิ
าเนินนการจั
การจัดดอบรม/สั
อบรม/สัมมมนา
มนา (ร้
(ร้ออยละ
ยละ 60)
60)
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10)

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบหลัก

ลงชื่อ

สุขุมา ศรีคราม
(นางสาวสุขุมา ศรีคราม)
ผู้อานวยการส่วนอานวยการ

1. เพื่อให้บุคลากรพัฒนาทักษะและสามารถนาความรู้ที่ได้รับนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ เกรียงไกร พัฒนาภรณ์
2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในการปฏิบัติงาน
(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ )
ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
1,000,000 บาท
นางสาววิภาวรรณ รองวงศ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2158 0126-7 ต่อ 20
นางสาวสุขุมา ศรีคราม
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2158 0126-7 ต่อ 15
นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 โทรศัพท์ 0 2158 0126-7 ต่อ 10
สานักสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
ส่วน อานวยการ
ตัวชี้วัด
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.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
10
100
ดาเนินงาน
ร้อยละ
10
ร้อยละ

Output :
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
จานวนหลักสูตรที่จัดอบรมได้ตามเป้าหมาย
Outcome : ร้อยละบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

10

ร้อยละ
ร้อยละ

20

คน
หลักสูตร
ร้อยละ

30
1
80

20

20
10

30
1
80

100
1
80

160
3
80

หน ้า 136

