
 

 

 

 

 

 

 

สำนักแผนภาษี 

เดือน มกราคม 2563 

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



โครงสร้างผู้บริหารกรมสรรพสามิต
อธิบดีกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์
องค์การสุรา

โรงงานไพ่
กลุ่มตรวจสอบภายใน

o ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
o ส านักงานสรรพสามิต ภาคท่ี 1 และ 2

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี  
กรมสรรพสามิต

นายปิยกร  อภิบาลศรี

o ส านักบริหารการคลังและรายได้
o ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
o ส านักกฎหมาย
o ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 และ 4

รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษา   
ด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต

นายวรวรรธน์ ภิญโญ

o ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
o ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ 6

รองอธิบดี รักษาการในต าแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

นายธิบดี  วัฒนกุล 

รองอธิบดี

นายวิวัฒน์  เขาสกุล

o ส านักแผนภาษี
o กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
o กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
o ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และ 10

รองอธิบดี

นางสิริพร  ธนนันทนสกุล

o ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
o ส านักงานเลขานุการกรม
o กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
o ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 และ 8

รองอธิบดี

ว่าง

รองอธิบดี

ว่าง
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  (นายพชร  อนันตศิลป์) 
  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

     ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  วิสัยทัศน์ : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
KPI :     1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต  642,600  ล้านบาท  2. ปรมิาณการใช้พลงังานทางเลือกเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 200 ล้านลิตร  3. ปรมิาณการบริโภครถยนต์ไฟฟ้า (EV/Hybrid/Plug-in Hybrid) เพิม่ขึ้น ร้อยละ 15   
           4. การแจ้งสูตรการผลิตเครื่องดื่มที่มปีริมาณน้ำตาลลดลง 160 รายการ SKU หรือ จำนวนเครื่องดื่มที่ได้รับ Healthier Logo เพิ่มข้ึน ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
5. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

6. ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 13. ประเด็นการเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

18. ประเด็นการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
5. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านกฎหมาย   6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 2. ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 

 
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

4. การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกจิและสังคม 
5. การคลังการเงินเพือ่สิง่แวดล้อม 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
6. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

พันธกิจกรมสรรพสามิต 
ข้อ 1 นำนวัตกรรมและฐานข้อมลูมาใช้เพื่อการจัดเกบ็ภาษีอย่างยั่งยืน ข้อ 2 ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน ข้อ 3 พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
ข้อ 1 ส่งเสรมิการใช้นวัตกรรมและพฒันาฐานข้อมลู 

เพื่อพฒันาการจัดเกบ็ภาษีอย่างยั่งยืน 
ข้อ 2 ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิง่แวดล้อม และพลังงาน 

เพื่อความผาสุกของประชาชน 
ข้อ 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 

เป้าประสงค์ 1.1 บรูณาการการดำเนินงานให้เกิดประสิทธภิาพและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 1.1.1 จัดทำฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสรมิประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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. จัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลกีแนะนำรถยนต์นำเข้า (กรส.) 
7. เพิ่มประสทิธิภาพการสำรวจราคา (กรส.)  
เป้าประสงค์ 1.2 ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเกบ็ภาษเีพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี 
8. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (สผษ.) 
9. ปฏิรูปการบริหารการจัดเกบ็ภาษีด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1) 
10. พัฒนาระบบการคืนภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วย Block chain (สมฐ.2) 
11. พัฒนาระบบแสตมปส์รรพสามิตรปูแบบใหม่ e-Stamp (สคร.) 
12. เพิม่ประสทิธิภาพการจัดเกบ็ภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์(Direct Code) (สคร.) 
13. พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสรุาโรงใหญ่ (กตส.) 
14. ส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอนิเตอรเ์นต (กรส.) 
15. บำรุงรกัษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์โรงอุตสาหกรรมสรุา (กตท.) 
16. ตรวจสอบเทคนิคด้านเครื่องมอืวัดน้ำมันและผลิตภัณฑน์้ำมัน (กตท.) 
กลยุทธ์ 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการ
รั่วไหลในการจัดเก็บภาษ ี
17. ป้องกนัและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป. ภาค พื้นที่) 
18. ปราบปรามเชิงรกุสินค้าออนไลน์ (สตป.) 
19. บูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน ์(สตป.)  
20. เพิ่มประสทิธิภาพการกำกบัดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรบัชาวประมง (สตป.) 
21. ตรวจสอบภาษี (Post Audit) (กตส. ภาค พื้นที่) 
22. ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามติ (กตส.) 
23. ควบคุม รวบรวมและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.) 
24. ปรับปรุงกระบวนการแจ้ง ตรวจสอบและติดตามราคาสรรพสามิต (กรส.) 
25. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนบุัญญัติของกรมสรรพสามติ (สกม.) 
26. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมปีระสิทธิภาพ 
(สุราแปลงสภาพ) (สมฐ.1) 
27. เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดเกบ็ภาษียาเส้นปรุง (สมฐ.1) 
28. ปรับปรุงระเบียบใหส้อดรบักับพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเช้ือเพลิง (สมฐ.2) 
29. พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีของรถจักรยานยนต์แบบที่ใช้พลงังานเช้ือเพลงิ
และแบบผสมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (สมฐ.2) 
30. พัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (สมฐ.2) 
31. พัฒนาการเตมิสาร Marker เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการจัดเกบ็ภาษี
(สมฐ.2) 
32. พัฒนาการจัดเกบ็ภาษีสินค้ารถยนต์ที่มทีี่นั่งเกิน10คนแต่ไม่เกิน15คน (สมฐ.2) 
33. ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เครื่องมือวัดน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.) 
34. พัฒนามาตรฐานการติดตั้งและตรวจสอบภาชนะบรรจุและเครื่องมือวัดน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมัน (กตท.) 
35. เร่งรัดการตรวจวิเคราะหส์ินค้าอย่างมปีระสิทธิภาพ (กวข.) 
36. ข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต (กวข.) 
37. พัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต (กวข.) 
38. จัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตประจำส่วนภูมิภาค (กวข.) 

เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนเกิดความผาสุก 
กลยุทธ์ 2.1.1 ใช้มาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน 
39. บูรณาการสร้างความรู้เพือ่ลดการบริโภคสินค้าที่มผีลกระทบต่อสุขภาพและ
สังคม (สลก.) 
40. แนวทางการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
โดยการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว (สผษ.) 
เป้าประสงค์ 2.2 ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดย
คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ 2.2.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผูป้ระกอบการโดย
คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
41. พัฒนาแนวทางการจัดเกบ็ภาษีสินค้าสรรพสามิต (สผษ.) 
42. พัฒนากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอุตสาหกรรมเบียร์ (Craft Beer) 
(สมฐ.1) 
เป้าประสงค์ 2.3 มาตรการภาษสีรรพสามิตสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศตามเปา้หมายท่ีกำหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 2.3.1 การติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการภาษีท่ีมีผล
บังคับใช้แล้ว 
43. ติดตามผลของการออกมาตรการภาษีที่มผีลบังคับใช้ (สผษ.) 
44. เพิม่ประสทิธิภาพการจัดเกบ็ภาษีโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนมากขึ้น (สลก.)   

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึน้และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
เกิดความเชื่อมั่น 
กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
45. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารราชการด้านการบริหารจัดเกบ็
ภาษี (สลก.) 
กลยุทธ์ 3.1.2 ปรบัปรุงกระบวนการเพ่ืออำนวยความสะดวก 
46. พัฒนากระบวนงานบริหารการบรหิารจัดเก็บภาษีแบบเบ็ดเสรจ็ (ใบอนุญาตกรุงไทย) 
(สมฐ.1) 
47. จัดทำหลกัเกณฑก์ารจัดเกบ็ภาษียาเส้น (สมฐ.1) 
48. Government Easy Contact Center : GECC (กพร.) 
49. บริหารจัดการแสตมปส์รรพสามิต (สคร.) 
กลยุทธ์ 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก     
50. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สลก. ภาค พื้นที่) 
51. ยกระดับการใหบ้ริการข้อมลูแก่ประชาชนและผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีสรรพสามิต 
อย่างทันท่วงที (สลก.) 
เป้าประสงค์ 3.2 องค์กรตามระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
52. จ้างที่ปรึกษาศึกษารปูแบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต (กพร.)  
53. จ้างที่ปรึกษาออกแบบและปรับปรงุกระบวนการปฏิบัตงิาน (Process Improvement 
and Redesign) (กพร.) 
54. ตรวจสอบภายในตามหลกัธรรมาภิบาล (กตภ.) 
55. ตรวจสอบการบรหิารโครงการตามยุทธศาสตร์ (กตภ.) 
56. Control of lncome accurate in time : CoNan (กตภ.) 
57. ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (สบค.) 
58. กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ (สบค.) 
59. ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง (กพร.) 
เป้าประสงค์ 3.3 ระบบเทคโนโลยมีีเสถียรภาพทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน 
กลยุทธ์ 3.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล 
60. พัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารอจัฉริยะ (สลก.) 
61. จัดซื้อเครือ่งไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทน (ศทส.) 
62. พัฒนาระบบแผนงานและติดตามประเมินผล (ศทส.) 
63. ติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ศทส.) 
64. ระบบบรหิารจัดการงบประมาณ (สคร.) 
เป้าประสงค์ 3.4 บคุลากรพร้อมรับการเปลีย่นแปลงและมคีุณภาพชีวิตการทำงานท่ีด ี
กลยุทธ์ 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย 
65. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค. ภาค พื้นที่)  
66. พัฒนาบุคลากรพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management) (สบค.) 
67. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.) 
68. Excise Innovation Awards  ครั้งที่ 10 (สบค.) 
69. ให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.) 
70. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสจูน์และจัดการของกลาง (สกม.) 
71. พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดบัการให้บริการรองรบัรัฐบาลดิจิทลั (กพร.) 
72. บูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและกำกับดูแลเชิงรกุ (กตภ.) 
กลยุทธ์ 3.4.2 สรา้งสภาพแวดล้อมท่ีดี ความผูกพันและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 
73. ก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพกัข้าราชการสรรพสามิต (กตท.) 
74. ปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนรุกัษ์พลังงาน (สคร.) 
75. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต (สคร.) 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ :  ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

พันธกิจข้อ 1 
นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้
เพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน 

พันธกิจข้อ 2 
ผลักดันมาตรการภาษี 

เพ่ือความผาสุกของประชาชน 

พันธกิจข้อ 3 
พัฒนาองค์กรแบบพลวัต 
ตามระบบราชการ 4.0 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ยุทธศาสตรข์้อ 3 
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบ

ราชการ 4.0 
 
 

ยุทธศาสตรข์้อ 2 
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความ

ผาสุกของประชาชน 
 

ยุทธศาสตรข์้อ 1 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนา
ฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ

ภาษีอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์1.1 บูรณาการการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 1.1.1  จัดทำฐานข้อมูล เพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
เป้าประสงค์ 1.2 ประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 
   กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การบริหารการจัดเก็บภาษ ี
   กลยุทธ์ 1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปราบปรามและปรับกฎหมายเพื่อลด 
การรั่วไหลในการจัดเก็บภาษ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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
เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการภาษีท่ีมี
ผลบังคับใช้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น 
   กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ท้ังภายในและภายนอก
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
ทำงานท่ีดี 
   กลยุทธ์ 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะท่ีหลากหลาย 
   กลยุทธ์ 3.4.2 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี 
ความผูกพันและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร 
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กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี 
8. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 5 ปี.................................................................................................................................................. 
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12. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ ( Direct Code)............................................ 
13. พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสรุาโรงใหญ่……………………………........………………………………………………………………………………………………………… 
14. ส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ต.......................................................................................................................................................................... 
15. บำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอรส์ื่อสารทางไกลโรงอุตสาหกรรมสุรา…………………………………………………………………………………….. 
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กลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมาย เพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษ ี
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20. เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดแูลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรบัชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร……………………………………………………. 
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สำนักแผนภาษ ี
 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
กองกำกับและตรวจสอบภาษสีรรพสามิต 
กองกำกับและตรวจสอบภาษสีรรพสามิต  
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ 
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ 
 
สำนักแผนภาษ ี
สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 1 
สำนักมาตรฐานและพัฒนาฯ 2 
สำนักบริหารการคลังและรายได ้
สำนักบริหารการคลังและรายได ้
กองกำกับและตรวจสอบภาษสีรรพสามิต
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ 
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค 
 
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
กองกำกับและตรวจสอบภาษสีรรพสามิต 
กองกำกับและตรวจสอบภาษสีรรพสามิต 
กองกำกับและตรวจสอบภาษสีรรพสามิต
กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีฯ 
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26. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (สุราแปลงสภาพ)………………………………………………………………………………………… 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล  

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1  จัดทำฐานขอ้มูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1  พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี 
กลยุทธ์ที่ 1.2.2  เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและปรบักฎหมาย 
    เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี 
 

 
 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 ลงช่ือ         ภูดิศ  จันทน์ขาว
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์ ลงช่ือ

3. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์  54148
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายภูดิศ จันทน์ขาว  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  54146
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร อุเทนสุต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี โทรศัพท์  54112
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดประชุมคณะท างานติดตามฯ เพ่ือคาดการณ์ Process :
รายได้ภาษีสรรพสามิต รายสินค้าและบริการเป็น รายงานการวิเคราะห์ผลการ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
รายเดือน จัดเก็บรายได้เสนอกระทรวง 
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต Output :
เป็นรายสินค้าและบริการ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ 
และกระทรวงการคลัง

จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ 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 

3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเพ่ือ
เสนอผู้บริหารกระทรวงการคลัง Outcome: 

ร้อยละเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของผลการจัดเก็บ
รายได้ เทียบกับประมาณการรายได้

ร้อยละ 5 5 5

รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

ฉบับ 1 1 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
บาท

ส านักแผนภาษี                                     ส่วนพัฒนาแผนภาษี

2. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้ (นายณัฐกร  อุเทนสุต)
ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

ร้อยละเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้ ร้อยละ 5
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า

จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ
    -
1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ผู้อนุมัติ    ณัฐกร  อุเทนสุต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการท่ี 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน (นายภูดิศ  จันทน์ขาว)
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การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
-

ร้อยละการเบิกจ่ายเนงบประมาณ ร้อยละ 100

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ บาท o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถให้บริการระบบงานหลักของกรมสรรพสามิตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพอย่างต่อเน่ืองผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 15,019,600.00    

4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการให้บริการและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยในการตัดสินใจบริหารและการด าเนินธุรกรรม
2. กรมสรรพสามิตมีระบบ Big Data เพ่ือรองรับการบริหารการจัดเก็บภาษี  และการปราบปราม

Big Data Analytics หรือระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
5. เพ่ือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและประมวลผล Big Data
6. สร้างตัวแบบ (Model) เพ่ือใช้ในการท านายหรือพยากรณ์ ตามหลักการของ Data Science ได้อย่างถูกต้อง
7. ท าการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
8. เพ่ือเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานภายใน และภานนอกในการจัดท าระบบฐานข้อมูล Big Data และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อของกรมสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

3. เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยสนับสนุนภารกิจหลักของ
กรมสรรพสามิตในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราม
4. เพ่ือวิเคราะห์ และจัดหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภาระกิจของกรมสรรพสามิต ท้ังรูปแบบ Structure และ
Unstructured โดยรวมไปถึงข้อมูลจาก Social Network  เพ่ือจัดท าระบบ Data Lake ใช้ในการท า

โดยใช้ระบบจัดการข้อมูล Hadoop Open source พร้อมการประมวลผลข้อมูลให้พร้อมการใช้งาน (นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
2. เพ่ือจัดท าข้ันตอนและระบบการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและรูปแบบข้อมูล โดยมีท้ังการท า Data Cleansing นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
และ Data Transformation เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพและความถูกต้อง พร้อมใช้งานประมวลผล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูล Data Lake และน าเข้าข้อมูลพร้อมใช้งานเพ่ือท า Big Data Analytics ผู้อนุมัติ ลงช่ือ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 2 พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่

(Data Lake and Data Analytic Model for Big Data) 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 (นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
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นางสาวกฤษณี  ช่อสะอึก ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 64419
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 64401
วีระชัย วงศ์นันทนานนท์ ต าแหน่ง 64401

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 20

ของการด าเนินงาน ร้อยละ 20
ร้อยละ 15

ร้อยละ 15
ร้อยละ 30

Output : เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 1 ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 2 ฉบับ 1 1
Outcome :  ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 100
เงินงบประมาณ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

1. แต่งต้ังคณะกรรมการและจัดท าร่างขอบเขตงาน(TOR) (ร้อยละ 20) 100

2. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง (ร้อยละ 20)
3. เอกสารงวดงานท่ี 1 ส่งมอบเอกสาร แผนการด าเนินงานโดยละเอียดซ่ึงระบุกิจกรรม
บุคคลรับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างงานจ านวน 3 ชุด   (ร้อยละ 15)

4. เอกสารงวดงานท่ี 1 เสนอรูปแบบเอกสารท่ีจะส่งมอบแต่ละงวดงาน (ร้อยละ 15)
5. เอกสารงวดงานท่ี 2 ส่งมอบเอกสารผลผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน 
Scope of work (SOW) (ร้อยละ 30)

หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

รวมท้ังส้ิน

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสท่ี 4

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โทรศัพท์

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

1. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีความถูกต้อง แม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลผลการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์ และสามารถส ารองข้อมูลการปราบปราม 
โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเม่ือระบบหลักเกิดข้อผิดพลาดได้
4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา 
สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
1. ข้อมูลผลการปราบปรามมีความละเอียด ถูกต้อง แม่นย า และเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ันเพ่ือพัฒนาให้ข้อมูล
ผลการปราบปรามมีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปราม เพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน      290,000.00 บาท
นางสาววาสนา  จ่ายพัตร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 57921
นางสาวปารณีย์  ขุนวงษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 57911

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม   โทรศัพท์ 57781
ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละ 15 100
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 7 8

ร้อยละ 30 30

10

Output :
จ านวนพ้ืนท่ีท่ีออกตรวจ พ้ืนท่ี 5 5 10
รายงานผลการออกตรวจ ฉบับ 1 1 2
รายงานจ านวนคดีและเปรียบเทียบปรับการกระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า)

ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1
ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 

2. รวบรวมข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตส าหรับการออกตรวจและ

3. การออกตรวจเย่ียม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60)

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

4. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 10)

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

1. วางแผนการออกตรวจ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15)

จัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)

ไตรมาสท่ี 3

 ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

โครงการท่ี 3 ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1

ผู้รับผิดชอบหลัก

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
(นางสาวปารณีย์  ขุนวงษ์)    

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 2

(นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)
ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน

ปารณีย์  ขุนวงษ์       

หนา้ 4 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการและประวัติการตรวจสอบภาษี ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ให้เข้าสู่ระบบทะเบียนสรรสามิตให้มากข้ึน
3. สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้ผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
4. สร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีความสมัครใจในการช าระภาษี และมีความรู้ในข้อกฎหมายภาษีสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ใช้บริการทะเบียนสรรพสามิตได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และสะดวกในการใช้งาน

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ     547,440.00 บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53192
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 

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. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านการตรวจสอบภาษี Process : 100
    ให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 10) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10
2. ก าหนดแผนงานการออกตรวจ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
3. ออกตรวจเย่ียม ตรวจแนะน า และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ ร้อยละ 10 10 10 10
   (ร้อยละ 40)
   - จัดหมวดหมู่เลขทะเบียนแยกรายภาค/พ้ืนท่ี/บัญชีพิกัดฯ
   - ตรวจสอบ ณ สสพ.ภาค/พ้ืนท่ียืนยันข้อมูลและสถานะของกิจการ
   - ร่วมตรวจแนะน าผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต
4. สรุปผลตรวจเย่ียม ตรวจแนะน า และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ ร้อยละ 5 5 5 5
   และท าการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  (ร้อยละ 20) 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือ ร้อยละ 5 5 5 5
    เสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 20)

Output :
จ านวนคร้ังท่ีออกตรวจ คร้ัง 1 1 1            3
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 1            3
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

181,440.00              

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 4 พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยขยายฐานจ านวนรายผู้ประกอบการท่ีต้องช าระภาษีสรรพสามิต (นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)

ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

ลงช่ือ                    กัญญพิชญ์ ลาภมา
(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)

ลงช่ือ                    กัญระพีร์ ศรีติพันธ์

หนา้ 5



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ             
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์ 1.คัดกรองผู้ประกอบการท่ีมีความเส่ียงช าระภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการกระท าความผิดกฎหมายสรรพสามิต ลงช่ือ                 กัญระพีร์ ศรีติพันธ์

3. สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้ผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
4.พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบ สะดวกรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดท าแผนการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี

2. การจัดเก็บภาษีมีความครบถ้วน และเป็นธรรมต่อผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทุกราย
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ      - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53192
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 

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. จัดต้ังคณะท างานเพ่ือบูรณาการข้อมูล และระดมความคิดเห็นจาก Process : ร้อยละ 15 100
ส่วนกลางและส านักงานภาค/พ้ืนท่ี เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
รายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ร้อยละ 15)
2. รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต การช าระภาษีรายเดือน ร้อยละ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ประวัติการตรวจสอบ และข้อมูลภายนอก อย่างต่อเน่ือง (ร้อยละ 30)
3. ติดตามและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษีประจ าปีให้สอดคล้อง ร้อยละ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
กับการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน (ร้อยละ 30)
4. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ ก าหนดเง่ือนไขความเส่ียงด้วยค่าสถิติ ร้อยละ 15
และจัดกลุ่มผู้ประกอบการตามระดับความเส่ียง พร้อมน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15)
5. คัดเลือกผู้ประกอบการท่ัวประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงเสนอกรมฯ ร้อยละ 10
พิจารณาอนุมัติ เพ่ือด าเนินการตามแผนตรวจสอบภาษี (Post Audit) (ร้อยละ 10)
  รวม 6 21 6 6 6 6 6 6 6 6 15 10 100

Output :
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ัวประเทศ ขนาดใหญ่ ฉบับ 1 1
ขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ีจัดระดับความเส่ียงแล้ว
จ านวนผู้ประกอบการท่ีถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษี ราย 500 500 1,000
ท่ัวประเทศ (ร้อยละ 20 จากผู้ประกอบการ
ท่ีมีความเส่ียงมาก)
Outcome :
ร้อยละมูลค่าภาษีของรายท่ีคัดเลือกตรวจสอบ ร้อยละ 20 20
ภาษีท่ัวประเทศ เทียบกับผลการจัดเก็บรายได้

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 -

ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

ผู้อนุมัติ กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
2. สร้างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศท่ีมีมาตรฐาน (นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 5 พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพ่ือการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบหลัก  กัญญพิชญ์ ลาภมา
(นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

หนา้ 6



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล
เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
1. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้าจากผู้น าเข้า ตามพระราชบัญญัติภาษี ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงมูลค่าท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี
2. ประมวลผลข้อมูลราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้าร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    -   บาท

นายดนัย ฉัตร์วีระสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52542
นายวิกรม  สมิตเวช ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52541

ผู้อนุมัติ(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค) นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52431
กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านส่ิงแวดล้อม

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

Process : 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ

Output : 

รายงานฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้า
เสนอกรมฯ ทราบ

Output : 
ฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้า

Outcome : 

ร้อยละความครบถ้วนของฐานข้อมูลสินค้ารถยนต์
น าเข้าท่ัวประเทศ ร้อยละ 95

ร้อยละของจ านวนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้าของ

ผู้น าเข้าท่ีมีข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน

ผู้อ ำนวยกำรกองก ำกับ

มีข้อมูลของราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้าเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าท่ีถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

และช่องทางการย่ืนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน า

รวมรวมศึกษาข้อมูลเก่ียวกับราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้าจากผู้น าเข้า

จัดท ารายงานฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้า เพ่ือเสนอกรมฯ ทราบ

ติดตามการส ารวจข้อมูลราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้า

ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
นักวิชาการภาษีช านาญการ

กิจกรรมหลัก

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)
 󠄀  เงินงบประมาณ   -   บาท

ไตรมาสท่ี 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ฉบับ

ร้อยละ

21 1

95 95

ชุด

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1
วัตถุประสงค์

ผู้รับผิดชอบหลัก วิกรม สมิตเวช

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

โครงการท่ี 6 จัดท าฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน ารถยนต์น าเข้า เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

(นายวิกรม สมิตเวช)

ร้อยละของความครบถ้วนของฐานข้อมูลสินค้ารถยนต์น าเข้าท่ัวประเทศ ร้อยละ 95

(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)

บัญชร ส่งสัมพันธ์

ไตรมาสท่ี 4

และพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)

ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 2

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส ำนัก และส่วน/ฝ่ำย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าของรถยนต์น าเข้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต

ท่ีผู้เสียภาษีย่ืนแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะน าตามช่องทางต่างๆ

100 100

11

หนา้ 7



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับการด าเนินการส ารวจราคาขายปลีกสินค้า ลงช่ือ
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเก่ียวกับตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะน าตามกฎกระทรวง

การพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. ๒๕๖๐

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    40,000   บาท

นางสาวนิตยา  กันหานนท์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52259
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52273

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 52431
กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอ่ืน ๆ และสถานบริการ  

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
รายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมูลฯ ฉบับ 1 1
Output : 
แนวปฏิบัติการส ารวจราคา ฉบับ 1 1
Output : 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ฉบับ 1 1

Outcome : 
ร้อยละของจ านวนข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจราคาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 20
Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

กระบวนการตรวจสอบและติดตามราคาขายปลีกแนะน าตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศก าหนดราคาขายปลีกแนะน า พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 2

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ระยะเวลาด าเนินการ
 R เงินงบประมาณ   50,000   บาท

ไตรมาสท่ี 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคา

ไตรมาสท่ี 4

ของสินค้าท่ีมีการจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า

การส ารวจราคา
3. ติดตามและประเมินผลการส ารวจราคาขายปลีกสินค้า

5. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ

4. จ านวนข้อมูลราคาสินค้าท่ีพบจากการส ารวจเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20

ขายปลีกแนะน า เพ่ือก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจราคาสินค้า
2. ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแก้ไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1

ผู้รับผิดชอบหลัก

พัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

โครงการท่ี 7 เพ่ิมประสิทธิภาพการส ารวจราคา
  ปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์

(นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์)
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ร้อยละของจ านวนข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจราคาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20
ท่ีมีการจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่า

ผู้อนุมัติ

ไตรมาสท่ี 2

ผู้อ านวยการกองก ากับและ

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

3. เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าในระบบวิชาการก าหนดมูลค่า

บัญชร ส่งสัมพันธ์

หนา้ 8



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 ลงช่ือ         ภูดิศ  จันทน์ขาว
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์ ลงช่ือ

2. เพ่ือศึกษาและก าหนดกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแนวนโยบายของรัฐบาล
3. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงการคลังในการก าหนดรายได้สมดุลในอีก 10 ปีข้างหน้า

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวศรัณย์ทิพย์ เสาวภาพ โทรศัพท์  54147
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายภูดิศ จันทน์ขาว  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  54146
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร อุเทนสุต โทรศัพท์  54112
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดหาท่ีปรึกษาโครงการและขอความเห็นชอบจากกรมฯ (ร้อยละ 15) Process : ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 15
2. ท่ีปรึกษาโครงการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังน้ี ด าเนินการ 100
  2.1 ศึกษาทบทวนการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตท่ีผ่านมาพร้อมท้ังศึกษารูปแบบการ
จัดเก็บและการบริหารภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

ร้อยละ
20

  2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) (ร้อยละ 20)

ร้อยละ
20

 2.3 ศึกษาบริบทและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 10)

ร้อยละ
10

 2.4 สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางของอุตสาหกรรม 
ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอีก 5 ปีข้างหน้า (ร้อยละ 5)

ร้อยละ
5

  2.5. ศึกษา และวิเคราะห์การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 5)

ร้อยละ
5

  2.6 รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้างต้น เพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ 5 ปี (ร้อย
ละ 5)

ร้อยละ
5

  2.7 จัดให้มีการบรรยายสรุปผลการศึกษา จ านวน 1 วัน โดยมีผู้เก่ียวข้องเข้ารับฟังการบรรยาย
 จ านวนรวมท้ังส้ิน 100 คน (ร้อยละ 5)

ร้อยละ
5

  2.8 สรุปแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5
3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

Outcome: แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต 5 ปี

ฉบับ
1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการท่ี 8 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี 

   ณัฐกร  อุเทนสุตผู้อนุมัติ
(นายณัฐกร  อุเทนสุต)

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

1. เพ่ือศึกษา ทบทวนแนวทางการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต ระยะ 5 ปี 

ผู้รับผิดชอบหลัก
(นายภูดิศ  จันทน์ขาว)

นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี
ส านักแผนภาษี                                     ส่วนพัฒนาแผนภาษี

    -

แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

6,000,000

การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยืน
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี

หนา้ 9



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือปฎิรูประบบภาษี รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความครบถ้วนของการติดต้ังระบบ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีการปฏิรูประบบภาษีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  󠆋  เงินงบประมาณ  - บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52427
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานฯ 1 โทรศัพท์ 52151
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานฯ 1 โทรศัพท์ 52442
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านักและส่วน/ฝ่าย) ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมกระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ Direct Coding Process : 
(เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ) (ร้อยละ 20) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100
2. จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทางด าเนินการ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนงาน และยกร่างกฎหมาย 
(ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

4. น าเสนอร่างกฏหมายให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
5. ส่งร่างกฏหมายท่ีผู้บริหารเห็นชอบให้ส านักกฎหมาย
ด าเนินการต่อไป  (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1
ร้อยละความครบถ้วนของการติดต้ังระบบ ร้อยละ 100 100

ร้อยละ  100 (นางศศิโสภา  เกียรติวิวัฒน์)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  9  ปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ Direct Code

ศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ศศิโสภา  เกียรติวิวัฒน์

หนา้ 10



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

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

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายพิชัย  ชลวิหารพันธ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52363

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

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

1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

2. จัดตั งคณะท างานพัฒนาระบบการคืนภาษีส าหรับสินค้า
น  ามันและผลิตภัณ์น  ามันด้วยระบบ Blockchain

ค าส่ังแต่งตั งคณะท างาน ฉบับ 1 1

3. ศึกษาและจัดท าขั นตอนการคืนภาษีและยกเว้นภาษี ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

Output :

4. รับฟังความคิดเห็น ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จ านวนครั งท่ีรับฟังความคิดเห็น ครั ง 1 1

5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแผนงานและ
โครงการ

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

Outcome :
6. พัฒนาระบบการคืนภาษีส าหรับสินค้าน  ามันและ
ผลิตภัณฑ์น  ามันด้วยระบบ Blockchain

ระบบด าเนินการแล้วเสร็จ ระบบ 1 1

7. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการน าเสนอกรมฯ รายงานสรุปผลการประเมิน/คืนภาษีสินค้าน  ามัน ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

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

สุภา  เอ่ียมโอภาส
(นางสุภา  เอ่ียมโอภาส)

ชลธาร  วิศรุตวงศ์
(นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์)
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ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

ผู้อนุมัติ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

1. กรมสรรพสามิตมีปริมาณแสตมป์ท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการแสตมป์ และมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
2. กรมสรรพสามิตสามารถตรวจสอบและติดตามแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) โดยใช้ QR code และ Numbering บนดวงแสตมป์
3. ผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่ือม่ันได้ว่าได้บริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพจากผู้ผลิตท่ีถูกกฎหมาย ป้องกันการปลอมแปลงแสตมป์
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เงินงบประมาณ บาท  อ่ืนๆ บาท
นางวิภาวดี  สาริการินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51749
นายนพดล  ศิริวัฒนากร ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51711

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ โทรศัพท์ 51211
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 90,000,000.00    700,000,000.00             

   และอักษรและตัวเลขจ านวนสิบสามหลักให้มีสภาพดีข้ึนโดยใช้นวัตกรรมท่ีมีความทันสมัย มาปรับเปล่ียนกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแสตมป์ ท้ังด้านการรับและการเก็บรักษา การเบิกและจ่ายการส่งคืนและรับคืน การควบคุมแสตมป์สรรพสามิตทางบัญชี
   การตรวจสอบ และการท าลายและการตัดบัญชี
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่ือม่ันได้ว่าได้บริโภคสินค้าท่ีมีคุณภาพจากผู้ผลิตท่ีถูกกฎหมาย ป้องกันการปลอมแปลง

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพิมพ์แสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ (E-Stamp) โดยก าหนดคุณลักษณะการพิมพ์ท่ี ลงช่ือ    อัครุตม์  สนธยานนท์           
   ป้องกันการปลอมแปลงบนดวงแสตมป์ และการควบคุมภาษีสรรพสามิต โดยสามารถตรวจสอบและติดตาม (นายอัครุตม์  สนธยานนท์ )
   ข้อมูลการช าระภาษีของแสตมป์สรรพสามิตทุกดวง (Track and Trace) จากข้อมูลในภาพรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 (นายนพดล ศิริวัฒนากร)
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 11 พัฒนาระบบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ e-Stamp

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก        ลงช่ือ      นพดล ศิริวัฒนากร
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40

Output : 
1. สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
2. จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรม คร้ัง 2 2

100 100

Outcome :
1. ร้อยละความถูกต้องของการ ร้อยละ 100 100
ตรวจสอบและติดตาม e-stamp
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ ร้อยละ 80 80
ระบบงาน

3. ร้อยละของปริมาณแสตมป์ท่ี
สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้
งานจริงในเหตุการณ์ปกติ

ร้อยละ

1.การพัฒนาระบบงานเพ่ือรองรับแสตมป์สรรพสามิต
รูปแบบใหม่ (E-Stamp) โดยใช้ QR Code และ 
Numbering บนดวงแสตมป์ (ร้อยละ 20) 1002.การฝึกอบรมการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับแสตมป์
3. การรับมอบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ 
4. การส่งมอบแสตมป์สรรพสามิตรูปแบบใหม่ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1

1.ระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) เป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าเบียร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

นางรัชนี  โพธ์ิดง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ โทรศัพท์ 51742
นายนพดล  ศิริวัฒนากร ผู้อ านวยการส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์ โทรศัพท์ 51711

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ โทรศัพท์ 51211
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์

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

Process : ร้อยละ 10
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

ร้อยละ 60
ร้อยละ 20

Output :
1. เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
2. การติดต้ังระบบอุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ สายการผลิต 42 42
3. จ านวนคร้ังการฝึกอบรม คร้ัง 2 2
Outcome
1.ร้อยละความถูกต้องของรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 100 100
(Direct Coding)
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 80 80

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1.จัดท า TOR (ร้อยละ 10)

100
2.คัดเลือกผู้ให้บริการ Direct Coding (ร้อยละ 10)
3. ติดต้ังระบบอุปกรณ์และฝึกอบรม (ร้อยละ 60)
4.ทดสอบเสมือนการใช้งานจริง  (ร้อยละ 20)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านักและส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1

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

ต าแหน่ง

3.จ านวนผู้ท่ีมีอิทธิพลในการหารายได้จากการขายสินค้าเถ่ือนลดลง
4.สามารถใช้ระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์(Direct Coding)ควบคุมจ านวนสินค้าในท้องตลาดได้
5.กรมสรรพสามิตได้ข้อมูลจ านวนสินค้าเบียร์ท่ีจ าหน่ายได้ถูกต้องแม่นย า

ระยะเวลาด าเนินการ ผูกพันเป็นระยะเวลา 7  ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2568) และระยะเวลาการจัดหาและติดต้ังระบบ 12 เดือน ก่อนเร่ิมให้ใช้งานจริง
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินค่าใช้จ่ายในการจัดหาแสตมป์ร้อยละ 1  เป็นจ านวนเงิน 1,350,000,000 บาทต่อปี ผูกพันเป็นระยะเวลา 7  ปี เป็นจ านวนเงิน 9,450,000,000 บาท 

2.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยการน าระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ เพ่ือให้การ
ปฎิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีทันสมัยให้กับกรมสรรพสามิต รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความถูกต้องของรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2.สามารถใช้ระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์(Direct Coding) ในการตรวจสอบและปราบปราม การค้า การลักลอบน าเข้าเบียร์อย่างผิดกฏหมาย และการจ าหน่ายด้วยการหลีกเล่ียงภาษี

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือน าเทคโนโลยีระบบรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding) มาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภท
สุราแช่ชนิดเบียร์ท่ีผลิตในประเทศ ช่วยให้สามารถตรวจสอบสินค้าเม่ือน าออกสู่ตลาดแล้วว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าท่ีถูกต้องตามกฏหมายท่ีมีการ
เสียภาษีถูกต้องหรือไม่

ผู้อนุมัติ    ลงช่ือ       อัครุตม์ สนธยานนท์
(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 1.2.1พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี -

                        โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 12 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สินค้าประเภทสุราแช่ชนิดเบียร์ท่ีผลิตในประเทศ ( Direct Code) 

1.การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก     ลงช่ือ       นพดล ศิริวัฒนากร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 1.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน (นายนพดล ศิริวัฒนากร)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่ ผู้อนุมัติ

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีสินค้าสุราโรงใหญ่ เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่เสนอกรมเห็นชอบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. คู่มือการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน     เงินงบประมาณ     539,820.00 บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ##### บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53192
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

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

1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10
2. มอบหมายให้คณะท างานศึกษาข้อมูลธุรกิจ และด าเนินกิจการ ร้อยละ 10
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราโรงใหญ่ (ร้อยละ 10)
3. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าคู่มือ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
4. ออกตรวจสถานประกอบการเพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูล ร้อยละ 50
ประกอบการเขียนคู่มือการตรวจสอบภาษี โดยก าหนดให้ออกตรวจฯ
เปรียบเทียบลักษณะสินค้าแต่ละภาค เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการก าหนด
แนวทางการตรวจสอบเพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป (ร้อยละ 50)
5. จัดท าคู่มือการตรวจสอบภาษีฉบับร่าง น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ
และน าไปใช้ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
6. ติดตามและประเมินผล (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :
รายงานสรุปแนวทางการจัดท าคู่มือมาตรฐานฯ ฉบับ 1 1
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1
Outcome :
คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภาษีสุรา ฉบับ 1 1
โรงใหญ่เสนอกรมเห็นชอบ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก หน่วยนับ

ลงช่ือ                 กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

2. นักตรวจสอบภาษีสามารถน าคู่มือไปใช้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษีสินค้าสุราได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 13 พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบภาษีสุราโรงใหญ่

ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ                กัญญพิชญ์ ลาภมา

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน (นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล
เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

ลงช่ือ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    -   บาท

นางแพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52561
นางแพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52561

ผู้อนุมัติ(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค) นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 52431
กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process :  รำยงำนผลกำรรวบรวมและศึกษำข้อมูล ฉบับ 1 1

Process  : 
หนังสือเวียน ฉบับ 1 1
Process : 
หนังสือประสานงาน ฉบับ 1 1
Output : 
รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับ 1 1 2
Outcome : 
ร้อยละของแบบแจ้งราคาท่ีย่ืนแจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ต
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 40 40

Outcome : รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลจ านวนผู้เสียภาษี และช่องทางการใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า 
และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง

5. จ านวนผู้เสียภาษีแจ้งราคาขายปลีกแนะน าในช่องทาง Internet

6. รายงานผลการใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าผ่านช่องทาง Internet

ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 2

3. จัดท าหนังสือถึงส านักแผนภาษีเพ่ือทบทวนตัวช้ีวัดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ สสภ. และ 
สสพ.

4. ติดตามและรายงานผลจ านวนผู้เสียภาษีท่ีใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าในช่องทาง 
Internet พร้อมเปรียบเทียบอัตราร้อยละของการเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

2. จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานสรรพสามิตภาค ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ขอความร่วมมือในการ
เชิญชวนผู้เสียภาษีให้ใช้บริการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าในช่องทาง Internet

โครงการท่ี 14 ส่งเสริมการแจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ต

มีข้อมูลของราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน า เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าท่ีถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ1. ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบกอบการในทันทีเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ

แพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

3. ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย จากการรับบริการภาครัฐมากข้ึน
พัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

ร้อยละของแบบแจ้งราคาท่ีย่ืนแจ้งราคาผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40

ผู้อ านวยการกองก ากับและ
(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)2. ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลเบ้ืองต้นเก่ียวกับความครบถ้วน ถูกต้อง ได้ทันที

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส ำนัก และส่วน/ฝ่ำย)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 2
วัตถุประสงค์ บัญชร ส่งสัมพันธ์

(นางแพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์)

 󠄀  เงินงบประมาณ   -   บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)

4. ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ีในการบันทึกข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะน าสู่ระบบวิชาการก าหนดมูลค่า

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
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การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน
เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง ลงช่ือ
รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด 2 ฉบับ
สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
� เงินงบประมาณ บาท  บาท
นายกฤษณบดี   พลวาปี ต ำแหน่ง
นายสมจิตต์ ค าทรัพย์ ต ำแหน่ง
นายจิรวิวัฒน์  นิคม ต ำแหน่ง

ส่วนควบคุมโรงงาน
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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

 
ร้อยละ

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

 
100

Output :
จ านวนมาตรวัดท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ เคร่ือง 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 98
Outcome :
รายงานผลการตรวจสอบ ฉบับ 1 1 2
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ร้อยละ 85 85

การตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบ
คอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกลในการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตส าหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา

ไตรมำสท่ี 4

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

โทรศัพท์

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1
ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี 

55811

โทรศัพท์ 55845
55834

สมจิตต์ ค าทรัพย์

    จิรวิวัฒน์  นิคม

(นายสมจิตต์ ค าทรัพย์)
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

โทรศัพท์
รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไปกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

15,069,500

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

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

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ไตรมำสท่ี 1
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผู้รับผิดชอบหลักยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังท่ี 1
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์

วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ

ไตรมำสท่ี 3

ระยะเวลำด ำเนินกำร

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

โครงกำรท่ี 15 บ ำรุงรักษำ ระบบมำตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสำรทำงไกล

ไตรมำสท่ี 2

ผู้อนุมัติ

รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป
(นายจิรวิวัฒน์  นิคม)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
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การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
 -

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินงบประมาณ บาท 󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นายสุเวช พงษาพันธ์ ต ำแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ รักษาการในต าแหน่งวิศวกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55831

นายสุเวช พงษาพันธ์ ต ำแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ รักษาการในต าแหน่งวิศวกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55831

นายจิรวิวัฒน์  นิคม ต ำแหน่ง โทรศัพท์ 55811

ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output :
จ านวนเคร่ืองท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ เคร่ือง 30 40 50 35 50 50 50 50 50 45 50 50 550

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ร้อยละ 85 85 85

Output :
จ านวนถังท่ีตรวจวัดแล้วเสร็จ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ร้อยละ 85 85 85

Output :
จ านวนเคร่ืองท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ
Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ร้อยละ 85 85 85

รายงานผลการตรวจสอบ ฉบับ 1 1 2

25

15 15010 15 10 15 10 15

300

เคร่ือง 10 10 10 15 15

25252525

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 วิศวกรโยธาช านาญการ รักษาการในต าแหน่งวิศวกรช านาญการพิเศษ

ถัง 25 25 25 25 25 25 25

ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังท่ี 1
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

   สุเวช พงษาพันธ์

   โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 1 (นายสุเวช พงษาพันธ์)

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

1. เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือใช้เคร่ืองมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง

       ลงช่ือ                    จิรวิวัฒน์  นิคม
                              (นายจิรวิวัฒน์  นิคม)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ร้อยละ 85

ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี 

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ

 รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป 
     กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ระยะเวลำด ำเนินกำร

รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

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

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

การตรวจสอบมาตรวัดน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน

ไตรมำสท่ี 2ไตรมำสท่ี 1

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

โครงกำรท่ี 16 ตรวจสอบทำงเทคนิคด้ำนเคร่ืองมือวัดสินค้ำน้ ำมันและผลิตภัณฑ์น้ ำมัน

2.การตรวจวัดถังบรรจุน  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน

3.การตรวจสอบเคร่ืองวัดระดับและเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
น  ามันและผลิตภัณฑ์น  ามัน
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ                          
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์ ลงช่ือ   

                
         

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 โทรศัพท์ 57781
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 โทรศัพท์ 57781
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 57781
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต

Output :
จ านวนคดีคุณภาพ คดี 25 25 25 25           100 

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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   6,833,300.00   6,833,300.00   6,833,300.00   82,000,000.00 

3. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560

Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย



ร้อยละ 20 20 20 20

20

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการปราบปรามผู้กระท าผิด ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจำก
เป้ำหมำย

ร้อยละ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

โครงการท่ี 17 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   

1.เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลง 
หรือหมดส้ินไป น าเข้าสินค้าตามกฎหมาย ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป 

2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของ
กฎหมายสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ

ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 20

(นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 2

23,828,100                  

ผู้รับผิดชอบหลัก สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ
(นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)

ผู้อ านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1

ผู้อนุมัติ  สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ                           สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

ผู้กระท ำผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้กำรจัดเก็บภำษีบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีกรมฯ ก ำหนดไว้
1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
   เงินงบประมาณ บำท  เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน
นำยเอกรินทร์  เกิดทอง ต าแหน่ง นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 57771
นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 โทรศัพท์ 57781

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม โทรศัพท์ 57781
ส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 และ 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Output :
จ านวนคดีออนไลน์ คดี 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192

จ ำนวนเงินน ำส่งคลังของคดี
ออนไลน์

บำท    814,074.22    814,074.22    814,074.22   814,074.22   814,074.22   814,074.22   814,074.22   814,074.21    814,074.21    814,074.21   814,074.21   814,074.21    9,768,890.59 

Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดี
ออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่ง
คลังคดีออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน
จำกเป้ำหมำย ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2

โครงการท่ี 18 ปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์

(นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)
ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  
2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือด ำเนินกำรตรวจปรำบปรำมกำรกระท ำผิดเก่ียวกับกำรลักลอบผลิต จ ำหน่ำยและกำรลักลอบ
น ำเข้ำสินค้ำตำมกฎหมำย ท ำให้กำรกระท ำผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป 
2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชำชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกฎหมำย อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยระเบียบ 
และข้อบังคับของกฎหมำยสรรพสำมิต พร้อมท้ังแนะน ำช้ีแจงให้ปฏิบัติ

ผู้อนุมัติ ลงช่ือ                           สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ
                              (นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)
          ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ร้อยละของจ ำนวนเงินน ำส่งคลังคดีออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกเป้ำหมำยร้อยละ 10

1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรป้องกันและปรำบปรำม
ผู้กระท ำผิดกฎหมำยสรรพสำมิต

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บำท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ระยะเวลาด าเนินการ

ไตรมาสท่ี 3

4. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรปรำบปรำม
ผู้กระท ำผิด

3. ปรำบปรำมจับกุมผู้กระท ำผิดสินค้ำตำม
พระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

ส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม

2. ประชุมมอบหมำยเป้ำหมำยกำรปรำบปรำม

ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ                          

ลงช่ือ   
                

ผู้กระท ำผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้กำรจัดเก็บภำษีบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีกรมฯ ก ำหนดไว้

1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563  
 เงินงบประมาณ บำท  เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน บำท
นำยวิโรจน์รัตน์  แจ่มวรรณำ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 57721
นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 57781

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 57781

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

Process :
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

.
ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

.
ฉบับ 1 1 2

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. วำงแผนกำรบูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนกำร
ปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์

2. ประชุมหรือประสำนงำนเพ่ือบูรณำกำร
หน่วยงำนด้ำนกำรปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน3. สรุปผลและก ำหนดแนวทำงเพ่ือไขปัญหำ
สินค้ำออนไลน์

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1
ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม ส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 และ 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำรพิเศษ

2.เพ่ือหำแนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรป้องกันและปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์ (นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รำยงำนสรุปผลเสนอกรมทรำบ 2 ฉบับ ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1 รักษำรำชกำรแทน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม

กลยุทธ์ท่ี1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันและปรำบปรำม 1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   

2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือบูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนกำรปรำบปรำมสินค้ำออนไลน์ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ผู้อนุมัติ  สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 19  การบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์

ผู้รับผิดชอบหลัก สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน (นำยสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ   
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เพ่ิมประสิทธิภาพปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี  

1. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก้ากับดูแลการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ   
              

2. เพ่ือควบคุมการก้ากับดูแลการจ้าหน่ายน ้ามันส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักรให้ถูกต้อง

มีเคร่ืองมือในการช่วยก้ากับดูแลการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ บาท   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน      บาท
นางสาวปารณีย์  ขุนวงษ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 57911 57999
นางสาวปารณีย์  ขุนวงษ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 57911 57999

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 57781
ส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

  กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Output :
จ้านวนครั งท่ีจัดประชุม ครั ง อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

1 ครั ง
อย่างน้อย

9 ครั ง

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ครั ง อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
ทราบ 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 1 ครั ง 9 ครั ง

Outcome :

สรุปแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯเสนอกรมฯ
ทราบ

ฉบับ 1 ครั ง 1 ครั ง

ไตรมาสท่ี 4

1. ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก้ากับ
ดูแลการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลส้าหรับชาวปะมงในเขต
ต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

2. สรุปรายงานความคืบหน้าการศึกษาหาแนวทาง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก้ากับดูแลการ
การจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงในเขต
ต่อเน่ืองของราชอาณาจักร ให้กรมสรรพสามิตทราบ

3. น้าเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการก้ากับ

ดูแลการจ้าหน่ายน ้ามันดีเซลส้าหรับชาวประมงใน
เขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
ผู้อ้านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน   ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส้านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) สรุปแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพฯเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการฯ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1.ตรวจสอบ ปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปรงใส    
2.ตรวจสอบ ปราบปรามสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3.สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต          

วัตถุประสงค์                 สุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ
ส้าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร (นายสุเมธ  ฤทธ์ิเจริญ)

ผู้อ้านวยการส่วนป้องกันและปราบปราม 1 รักษาราชการแทน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด้าเนินโครงการฯ ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
3. เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบน้าน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเข้ามาในราชอาณาจักร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 20 เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเน่ืองของราชอาณาจักร

  ปารณีย์  ขุนวงษ์
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 (นางสาวปารณีย์  ขุนวงษ์)
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้  

3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็นเคร่ืองมือช่วยให้กรมฯ สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

2. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
3. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
4. เพ่ือด าเนินการตามนโยบายผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตามกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์   53191, 53155 และ 53159
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญญพิชญ์  ลาภมา  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1

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. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพ่ือวางแผนในการตรวจสอบในภาพรวม Output :
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบ จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ ราย 7 32 27 30 96
3. ประชุมมอบหมายจ านวนรายช่ือผู้เสียภาษีให้เจ้าหน้าท่ี จ านวนเงินจากการตรวจสอบภาษี บาท 1,400,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 7,400,000.00 
ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และขออนุมัติออกตรวจตามแผน
5. ด าเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชีเอกสาร
หลักฐานย้อนหลังตามข้ันตอนการตรวจสอบภาษี Outcome :
6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ ร้อยละของจ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ร้อยละ 20 20
ให้ผู้อ านวยการส านักฯทราบหรือส่ังการต่อไป เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมายปีก่อน
7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล ร้อยละของจ านวนเงินจากการตรวจสอบภาษี ร้อยละ 20 20
ในการจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการต่อไป เพ่ิมข้ึนจากผลปีก่อน

ลงช่ือ                      กัญญพิชญ์  ลาภมา
(นางสาวกัญญพิชญ์  ลาภมา)

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 21  ตรวจสอบภาษี (Post Audit)

ผู้ประกอบการมีการช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปรามการกระท าผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผู้ประกอบการสรรพสามิต

6,097,640.00         2,647,030.00         

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี

ลงช่ือ                      กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)

ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

ผู้อนุมัติ

ร้อยละของจ านวนเงินจากการตรวจสอบภาษีเพ่ิมข้ึนจากผลปีก่อน ร้อยละ 20

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา, นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา และนางสาวพรวิไล มีเนตร

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ไตรมาสท่ี 3

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

หนา้ 23



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก   ลงช่ือ               

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นย า ผู้อนุมัติ   ลงช่ือ                  

มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. เพ่ือพัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2. พัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53192
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 

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. รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท าระเบียบกรมสรรพสามิต Process : 100
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 20)
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
3. เสนอร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ร้อยละ 30
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 30)
4. ปรับปรุงแก้ไข ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ ร้อยละ 20
ภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ร้อยละ 20)
5. สรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ร้อยละ 20
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ (ร้อยละ 20)

Output :
ร่างระเบียบกรมฯ ฉบับ 1 1
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

-                         -                         

กัญระพีร์ ศรีติพันธ์

รายงานสรุปผลการออกประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 22 ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพสามิต

(นางสาวกัญญพิชญ์  ลาภมา)
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

กัญญพิชญ์  ลาภมา

หนา้ 24



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก   ลงช่ือ                
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
วัตถุประสงค์ 1. สร้างหลักเกณฑ์การรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศท่ีมีมาตรฐาน ผู้อนุมัติ   ลงช่ือ        

2. เพ่ิมความถูกต้อง แม่นย า ในการรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ
3. พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. สามารถตรวจสอบประวัติการถูกตรวจสอบภาษีของผู้ประกอบการได้อย่างเป็นปัจจุบัน
5. เป็นฐานข้อมูลส าหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2. สามารถตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการท่ีถูกตรวจสอบภาษีหรือประเมินภาษีไปแล้ว เพ่ือท าการวิเคราะห์การจัดท าแผนการตรวจสอบภาษีในปีต่อไปได้อย่างถูกต้อง
3. มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีถูกตรวจสอบภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันย่ิงข้ึน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนฤมล ฐาปนสมบูรณ์  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53192
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญญพิชญ์ ลาภมา  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 

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. รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ Process : 100
จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 20) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2. ติดตามและประสานงานการรายงานผลการตรวจสอบภาษี
ท่ัวประเทศเพ่ือความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

3. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ในมุมมองต่างๆ เช่น ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
จ านวนรายท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ จ านวนเงินภาษีท่ีประเมิน
จ านวนเงินภาษีท่ีรับช าระจริง และการผ่อนช าระ (ร้อยละ 25)
4. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ร้อยละ 35
เสนอกรมสรรพสามิตเพ่ือทราบ (ร้อยละ 35)

Output :
รายงานการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Outcome :
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

กัญระพีร์ ศรีติพันธ์
(นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์)

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบภาษี ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

1. การจัดท ารายงานการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและแม่นย า

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  23 ควบคุม รวบรวมและติดตามผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ

กัญญพิชญ์  ลาภมา
(นางสาวกัญญพิชญ์  ลาภมา)

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล
เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพ่ือพัฒนากระบวนงานด้านราคาสรรพสามิตให้เป็นมาตรฐานและโปร่งใส ลงช่ือ
2. เพ่ือสร้างกระบวนงานท่ีมีประสิทธิภาพลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
3. เพ่ือเกิดกระบวนงานด้านราคาสรรพสามิตท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    -   บาท

นางแพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52561
นางแพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52561

ผู้อนุมัติ(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค) นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52431
กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม

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

Process : 
รายงานผลการรวบรวมและศึกษาข้อมูล ฉบับ 1
Output : 
รายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค
Output : 
รายงานการประชุม
Outcome : 
รายงานผลข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ฉบับ
Outcome : 
ร่างกฎหมายเสนอกรมฯเห็นชอบ

11ฉบับ

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ จากฐานข้อมูล
ของกรมสรรพสามิต
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับกระบวนการแจ้งราคา การตรวจสอบและติดตามราคา
ขายปลีกแนะน าและราคาค่าบริการ

5. ร่างกฎหมายเก่ียวกับราคาสรรพสามิตท่ีเสนอเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
2

ฉบับ

4. รายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคาขาย
ปลีกแนะน า

ฉบับ

3. การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างรายงานผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคาขาย

2

1 1

1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1
วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก แพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

โครงการท่ี 24 ปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้ง การตรวจสอบ และการติดตามราคาสรรพสามิต

4. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีในการตรวจสอบและติดตามราคาสรรพามิต

(นางแพรวพรรณ  จันทร์ประทักษ์)

และพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต

(นายบัญชร ส่งสัมพันธ์)
บัญชร ส่งสัมพันธ์ผู้อนุมัติ

เพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบและติดตามราคาสรรพามิตมีประสิทธิภาพ และลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการกองก ากับ

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)

ไตรมาสท่ี 3

1

ไตรมาสท่ี 2

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส ำนัก และส่วน/ฝ่ำย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ

ร่างกฎหมายเสนอกรมฯเห็นชอบ 2 ฉบับ

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)
  เงินงบประมำณ   100,000   บำท

ไตรมาสท่ี 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
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 โครงการท่ี 25 ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
-
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการ ลงช่ือ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน
กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ 6 ฉบับ
กฎหมายในระดับอนุบัญญัติได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋  เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวณัฏฐนันท์ วันไชยธนวงศ์ ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ โทรศัพท์ 52342
นางสุคนธ์ ชาญชลยุทธ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ โทรศัพท์ 52341

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายวันชัย ต้ังวิจิตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย โทรศัพท์ 52312
ส่วนกฎหมายและระเบียบ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 10 10 10 100
ของการด าเนินการ

ร้อยละ 10 10 10 10
ร้อยละ 10 10 10

Output : กฎหมาย ฉบับ 2 2 2 6
เสนอกรมเห็นชอบ
Outcome : กฎหมาย ฉบับ 2 2 2 6
ท่ีมีผลบังคับใช้

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ
ท่ีต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ 30)
2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ (ร้อยละ 40)
3. เสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา (ร้อยละ 30)

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักกฎหมาย
ไตรมาสท่ี 1

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ วันชัย  ต้ังวิจิตร

(นายวันชัย  ต้ังวิจิตร)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก สุคนธ์  ชาญชลยุทธ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 (นางสุคนธ์  ชาญชลยุทธ)
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี        ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรและควบคุมกำรจัดเก็บภำษีให้ทันสมัยย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯทรำบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสำมิตมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรกำรจัดเก็บภำษีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ  - บำท   เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน  - บำท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 ต าแหน่ง นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำร โทรศัพท์ 52161
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นำงศรีนวล กระต่ำยวงษ์พระจันทร์ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนฯ 1 โทรศัพท์ 52151
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นำงศศิโสภำ เกียรติวิวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนฯ 1 โทรศัพท์ 52442
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมข้อมูลและปัญหำเก่ียวกับกำรน ำเข้ำ Process : 

แอลกอฮอล์แปลงสภำพซ่ึงน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
สุรำไม่ชอบด้วยกฎหมำย (ร้อยละ 20)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 20 100

2. จัดประชุมบูรณำกำรกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดมำตรกำรภำษี (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

3. วิเครำะห์และทบทวนกระบวนงำน และยกร่ำงกฏหมำย 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

4. น ำเสนอร่ำงกฏหมำยให้ผู้บริหำรเห็นชอบ  
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

5. ส่งร่ำงกฏหมำยท่ีผู้บริหำรเห็นชอบให้ส ำนักกฎหมำย
ด ำเนินกำรต่อไป  (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
ประกำศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯทรำบ ฉบับ 1 1

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1

ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการท่ี  26  พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (สุราแปลงสภาพ)

ศรีนวล  กระต่ำยวงษ์พระจันทร์            
(นำงศรีนวล  กระต่ำยวงษ์พระจันทร์)          

ศศิโสภำ  เกียรติวิวัฒน์
(นำงศศิโสภำ  เกียรติวิวัฒน์)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาสูบมีประสิทธิภาพ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการแจ้งช าระภาษีของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น
3. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ ประเภทยาเส้น

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินสินค้ายาเส้น      1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวกับยาเส้น และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ  - บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวมุกดา เลิศวิศวกร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52139
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายอาคม อ่วมส าอางค์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52144
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52142
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประสานงานกับส านักงานสรรพสามิตภาคให้แจ้ง
สรรพสามิตพ้ืนท่ีทุกพ้ืนท่ี

Process : 
ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างยาเส้นจากโรงอุตสาหกรรมเพ่ือส่ง
ตรวจวิเคราะห์ (ร้อยละ 40)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ  20 20 100

2. กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ และแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้สรรพสามิตพ้ืนท่ี
ท่ีส่งตรวจวิเคราะห์ และส านักมาตรฐานและพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 1 ทราบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ  10 10

3. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีด าเนินการประเมินภาษี ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีผลตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงกับ
ประเภทสินค้าท่ี ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้แจ้ง
ช าระภาษีไว้  (ร้อยละ 20)

ร้อยละ  10 10

4. ส านักงานสรรพสามิตภาค รายงานผลการด าเนินการ ให้
ส านักฯ 1 ทราบ  (ร้อยละ 10)

ร้อยละ  5 5

5. สรุปรายงานผลเสนอกรมฯ  (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
Output :  
ร้อยละความครบถ้วนของการตรวจสอบยาเส้น
ท่ัวประเทศ

ร้อยละ 100 100

Outcome :
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินสินค้ายาเส้น ฉบับ 1 1

ศศิโสภา เกียรติวัฒน์
(นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  27  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้นปรุง

การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง อาคม  อ่วมส าอางค์
(นายอาคม  อ่วมส าอางค์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

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

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันให้ทันสมัยสอดคล้อง ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

กับพระราชบัญญัติกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง

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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท้าให้การบริหารงานเก่ียวกับการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน ้ามันเชื อเพลิง การขอรับเงินชดเชย 

และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ น

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  󠆋เงินงบประมาณ  - บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวศศิภัสสร์ เชียงไกรเวช ต าแหน่ง   นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการ โทรศัพท์ 52004

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

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

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

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

1. ยกร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน 
การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน ้ามันเชื อเพลิงการขอรับเงินชดเชย 
และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง

ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน ร้อยละ 30 100

2. รับฟังและหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานกองทุนน ้ามันเชื อเพลิง ร้อยละ 10

3. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสรุปความเห็นและ
ประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบกรมสรรพสามิต

ร้อยละ 10

4. ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน 
การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน ้ามันเชื อเพลิง 
การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน ้ามันเชื อเพลิงให้
ส้านักกฎหมายเสนอกรมสรรพสามิตลงนาม

ร้อยละ 30

5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรม
สรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากท่ีมีผลบังคับใช้

ร้อยละ 20

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

ฉบับ 1 1

(นาวสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ผู้อ้านวยการส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ส้านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

นนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์

(นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์)

ผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ชลธาร วิศรุตวงศ์

หนา้ 30



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือเป็นการพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์

3. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ให้สมบูรณ์มากข้ึน

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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

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

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

1. ประกาศกรมสรรพสามิตเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ตาม
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อ Process : 


1.1 รวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับ
เง่ือนไขและข้ันตอนการช าระภาษีรถจักรยานยนต์ตามปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมาตรฐานยางล้อและการน าระบบ ECO 
Sticker มาช่วยในการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

1.2 เช่ือมโยงระบบ ECO Sticker ของรถจักรยานยนต์ ระหว่างส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

1.3 เสนอประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
ของรถจักรยานยนต์แบบท่ีใช้พลังงานเช้ือเพลิง และแบบผสมท่ีใช้
พลังงานเช้ือเพลิงและไฟฟ้า (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

1.4 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้น าเข้า และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายหลังการบังคับใช้ประกาศ 
(ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

1.5 รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ และรายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

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

ฉบับ 1 1

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กรมสรรพสามิตมีข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับสินค้ารถจักรยานยนต์เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง 
ท าให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และประเมิณผลการจัดเก็บภาษีได้

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

วัฒนา กิจงาม

(นายวัฒนา กิจงาม)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

ชลธาร วิศรุตวงศ์

หนา้ 31



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลด การร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  󠆋เงินงบประมาณ  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

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

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

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

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

1. ศึกษาเหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินการ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

Output :

หนังสืออนุมัติโครงการฯ ฉบับ 1 1

 Outcome :

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

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

ฉบับ 1 1

2. จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม 
ก ากับดูแล และตรวจสอบการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

สุภา  เอ่ียมโอภาส

(นางสุภา  เอ่ียมโอภาส)

ชลธาร วิศรุตวงศ์

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 4

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

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

รวมท้ังส้ิน
ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

หนา้ 32



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลด การร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี 

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

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

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  󠆋เงินงบประมาณ  - บาท £ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท

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

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

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

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

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

หนังสืออนุมัติโครงการฯ ฉบับ 1 1

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

Output :
4. รับฟังความคิดเห็น ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวนคร้ังท่ีรับฟังความคิดเห็น คร้ัง 1 1

Outcome :
5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ
น าเสนอกรมฯ รายงานสรุปผลกระทบจากการออกกฎหมาย/

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ เสนอกรมฯ ทราบ
ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 1

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

52363

52241

สุภา  เอ่ียมโอภาส

ไตรมาสท่ี 3

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

(นางสุภา  เอ่ียมโอภาส)

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4

2. จัดท าโครงการเติมสาร Marker ในน้ ามันดีเซลและ
น้ ามันเบนซินท่ีส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าไปใน
เขตปลอดอากร เพ่ือเสนอกรมอนุมัติ

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)

ชลธาร วิศรุตวงศ์

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

52211 - 3
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด รวมท้ังส้ินหน่วยนับ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี  

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยสารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรัดกุมมากย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2. เพ่ือพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษีรถยนต์โดยสารให้มีประสิทธิภาพ
3. ลดปัญหาการหลบเล่ียงภาษีและสร้างความเป็นธรรม

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร่างกฎกระทรวง เพ่ือขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีสินค้ารถยนต์โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

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

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

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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

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

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 10 10 100

2. รวบรวมและสรุปข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้กรมฯ ทราบ (ร้อยละ 25)

5 10 10

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

5 10 10

4. เสนอร่างกฎกระทรวงท่ีกรมฯ ให้ความเห็นชอบแล้วให้
กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 25)

5 10 10

Output :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ 1 1

Outcome :
ร่างกฎกระทรวง 1 1

(นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

วัฒนา กิจงาม

(นายวัฒนา กิจงาม)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

ชลธาร วิศรุตวงศ์
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี

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

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตเก่ียวกับการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดเพ่ือการบริหาร ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การบริหารงานเก่ียวกับการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  � เงินงบประมาณ บาท � เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายสุเวช พงษาพันธ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55831

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุเวช พงษาพันธ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55831

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจิรวิวัฒน์  นิคม ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55811

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

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

1. ยกร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาชนะและอุปกรณ์
การวัดเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต Process : 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 30 100

2. รับฟังและหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 10

3. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสรุปความเห็นและ
ประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบกรมสรรพสามิต

ร้อยละ 10

4. ส่งร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาชนะและอุปกรณ์
การวัดเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ส านักกฎหมายเสนอ
กรมสรรพสามิตลงนาม

ร้อยละ 30

5. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบกรม
สรรพสามิตฉบับใหม่หลังจากท่ีมีผลบังคับใช้

ร้อยละ 20

Output :
ระเบียบมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

 
ฉบับ

 
1

 
1

วิศวกรโยธาช านาญการ รักษาการวิศวกรช านาญการพิเศษ

รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป 

ไตรมาสท่ี 4

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (นายจิรวิวัฒน์  นิคม)

  รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป รายงานสรุปผลผลการปฏิบัติงานจากการปรับปรุงระเบียบ เสนอกรมฯ ทราบ  1   ฉบับ

วิศวกรโยธาช านาญการ รักษาการวิศวกรช านาญการพิเศษ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 33 ปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

สุเวช พงษาพันธ์

(นายสุเวช พงษาพันธ์)

  วิศวกรโยธาช านาญการ รักษาการวิศวกรช านาญการพิเศษ

จิรวิวัฒน์  นิคม
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี

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

วัตถุประสงค์ พัฒนาก าหนดมาตรฐานการติดต้ังและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)  

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ท าให้การด าเนินการติดต้ังและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  � เงินงบประมาณ บาท � เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายกฤษณบดี   พลวาปี ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55855

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุเวช พงษาพันธ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55831

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจิรวิวัฒน์  นิคม ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55811

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนตรวจสอบทางเทคนิค

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

2. เสนอกรมฯ ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานก าหนดมาตรฐานฯ ร้อยละ 10

3. รับฟังและหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 10

4. รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสรุปความเห็นและ
ประเด็นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ

ร้อยละ 10

5. ส่งร่างมาตรฐานการติดต้ังและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์
เคร่ืองมือวัดฯ ให้ส านักกฎหมายเสนอกรมสรรพสามิตลงนาม

ร้อยละ 25

6. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ
หลังจากท่ีมีผลบังคับใช้

ร้อยละ 20

Output :
มาตรฐานการติดต้ังและตรวจสอบภาชนะบรรจุและ
อุปกรณ์เคร่ืองมือวัดฯ มีผลบังคับใช้

ฉบับ 1 1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความแม่นย าถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ        (นายจิรวิวัฒน์  นิคม)

  รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป 

มีความเป็นมาตรฐาน มีความแม่นย าถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ     1    ฉบับ

 
25

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 34 พัฒนามาตรฐานการติดต้ังและตรวจสอบภาชนะบรรจุและเคร่ืองมือวัดน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน

       สุเวช พงษาพันธ์

          (นายสุเวช พงษาพันธ์)

  รักษาการวิศวกรช านาญการพิเศษ

       จิรวิวัฒน์  นิคม

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ไตรมาสท่ี 1

 
100

  วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ

  รักษาการวิศวกรช านาญการพิเศษ

  รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด

1. ยกร่างมาตรฐานการติดต้ังและตรวจสอบภาชนะบรรจุและอุปกรณ์
เคร่ืองมือวัดเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และค าส่ังคณะ
แต่งต้ังท างานก าหนดมาตรฐานฯ

Process :
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

 
ร้อยละ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี -    -
วัตถุประสงค์ เพ่ือบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อนุมัติ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความครบถ้วนในการวิเคราะห์สินค้า ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สินค้าท่ีส่งเข้ามาวิเคราะห์แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠄀  เงินงบประมาณ บาท บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด 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. รวบรวมตัวอย่างสินค้าท่ีส่งเข้ามาก่อนงบประมาณ2562 Output
จ านวนตัวอย่างสินค้าท่ีวิเคราะห์แล้วเสร็จ

ตัวอย่าง 16,625   16,625      
2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ Outcome

ร้อยละความครบถ้วนในการวิเคราะห์สินค้า ร้อยละ 100 100
3. จัดท ารายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน 

ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ินไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 35 เร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใน ธ.ค. 62)

󠄀  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง

ส่วนวิเคราะห์ 1- 3
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์ผู้รับผิดชอบหลัก

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี -    -
วัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบหน่วยงานท่ีขอข้ึนทะเบียนเป้นห้องปฏิบัติการของกรมสรรพสามิตประกาศมีผลบังคับใช้
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ประกาศมีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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. ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และ
วิเคราะห์ข้อมูลในการข้ึนทะเบียน

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ Output :  รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ
ทราบ

ฉบับ 1          1 2

3. ออกระเบียบในการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต

Outcome : ประกาศมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 36 ข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ของกรมสรรพสามิต

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน 

 󠄀 เงินงบประมาณ 󠄀  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน 

ผู้รับผิดชอบหลัก ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์
(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ได้ห้องปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ไตรมาสท่ี 2

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 3

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์ผู้อนุมัติ

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 1 -3
รวมท้ังส้ินไตรมาสท่ี 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี -    -
วัตถุประสงค์ เพ่ือก าหนดมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ผู้อนุมัติ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) มาตราฐานในการตรวจวิเคราะห์ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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. ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และจัดท า
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ Output :  รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1 2
Outcome  : มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ฉบับ 1 1

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 37 พัฒนามาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน 

ผู้รับผิดชอบหลัก

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)
ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 1 -3

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ได้มาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

 󠄀 เงินงบประมาณ

รวมท้ังส้ินกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี -    -
วัตถุประสงค์ เพ่ือบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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. ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าให้แล้วเสร็จ Output :
หนังสืออนุมัติโครงการ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดต้ัง
ห้องปฎิบัติการ

ฉบับ 1 1

รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)
บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน 

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 38 จัดต้ังห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตประจ าส่วนภูมิภาค

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน 

ผู้รับผิดชอบหลัก

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

ณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
 󠄀 เงินงบประมาณ 󠄀  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 1 -3

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง
ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของสินค้าและของกลาง

ผู้อนุมัติ

(นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์)

รวมท้ังส้ินกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

40



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนมาตรการภาษดี้านสังคมสิง่แวดล้อมและพลังงาน 

เพื่อความผาสุกของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1  ใช้มาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดย
    คำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ 2.3.1  การติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการภาษี 
    ที่มีผลบังคับใชแ้ล้ว 
 
 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ใช้มาตรการภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน

ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
1. กรมสรรพสามิตได้ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
2. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠄀  เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
นางจารุณี  ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734
นางจารุณี  ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734

ผู้อนุมัติ(ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค) นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55710
ส านักงานเลขานุการกรม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ร้อยละ 10 10 10 100

ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10

Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ (ร้อยละ 10)
6. ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน (ร้อยละ 10)

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรม รูปแบบ
กิจกรรม และระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 30)

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติโครงการและงบประมาณ (ร้อยละ 15)
3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการจัดจ้าง (ร้อยละ 15)
4. ด าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (ร้อยละ 20)

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส ำนัก และส่วน/ฝ่ำย)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน            500,000      บาท

2. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี (นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล)
3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตโดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน เลขานุการกรม
4. เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  - 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กรมสรรพสามิต พงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 39 บูรณาการสร้างความรู้เพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม 

การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม จารุณี  ฉายวิริยะ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 ขับเคล่ือนมาตรการภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน
เพ่ือความผาสุกของประชาชน
 (นางจารุณี  ฉายวิริยะ)
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 โครงการท่ี 40 แนวทางการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบริหารจัดการแบตเตอร่ีใช้แล้ว
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ลงช่ือ

ขับเคล่ือนมาตรการภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน
ใช้มาตรการภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน
-
1. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ลงช่ือ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการก าจัดหรือแปรใช้ใหม่ (recycle) สินค้าแบตเตอร่ี เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ เสนอรัฐมนตรี
สร้างส านึกความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อมและความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋  เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวอภิภา  วิศรุตเวช นักวิชาการภาษีช านาญการ 54135
นางสาวประภาพริษฐ์    ช่ าชอง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ 54137

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี 54111
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 5

ระดับ 2 2
ระดับ 3 3

ระดับ 4 4

ระดับ 5 5

Output : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ 
เสนอกระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ 
เสนอรัฐมนตรี

ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการด าเนินงาน

ฉบับ 1 1

ระดับ 4. เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ระดับ 5. เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการจัดต้ังกองทุนส่งเสริมศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยการบริหารจัดการแบตเตอร่ีใช้แล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักแผนภาษี

ต าแหน่ง
ต าแหน่ง
ต าแหน่ง

ระดับ 3. เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ไตรมาสท่ี 1

ระยะเวลาด าเนินการ

(นายณัฐกร  อุเทนสุต)
ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

  ณัฐกร  อุเทนสุต

ระดับ 2. จัดท าร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ

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

      ประภาพริษฐ์  ช่ าชอง
(นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ าชอง )

วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ลงช่ือ

ขับเคล่ือนมาตรการภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
-
เพ่ือใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ลงช่ือ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และประหยัดพลังงาน
มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้
1. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในการบริโภคสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากข้ึน
2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางเลือกเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงานให้กับประชาชนมากข้ึน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาววลัยภรณ์   รัตนพันธ์ นักวิชาการภาษีช านาญการ 54140
นายปรียวิศว์  พร้ิงศุลกะ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 54138
นางสาวสรัลพัชร  คล่องดี นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 54136
นางสาวประภาพริษฐ์    ช่ าชอง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ 54137

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี 54111
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มาตรการท่ี 1
Process : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 1 5

ระดับ 2 2
ระดับ 3 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ไตรมาสท่ี 4

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2. จัดท าร่างกฎกระทรวงการคลัง
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต 
เพ่ือขอความเห็นชอบ

ไตรมาสท่ี 1

ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง 
เพ่ือขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ

โครงการท่ี 41 พัฒนาแนวทางการจัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักแผนภาษี

วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

  ประภาพริษฐ์  ช่ าชอง
(นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ าชอง)

  ณัฐกร  อุเทนสุต
(นายณัฐกร  อุเทนสุต)

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

ต าแหน่ง
ต าแหน่ง
ต าแหน่ง
ต าแหน่ง
ต าแหน่ง
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการด าเนินงาน

ฉบับ 1 1

มาตรการท่ี 2 
Process : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 5

ระดับ 2 2
ระดับ 3 3

ระดับ 4 4

ระดับ 5 5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการด าเนินงาน

ฉบับ 1 1

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2. จัดท าร่างกฎกระทรวงการคลัง
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต 
เพ่ือขอความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง 
เพ่ือขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

มาตรการท่ี 3 
Process : ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 5

ระดับ 2 2
ระดับ 3 3

ระดับ 4 4

ระดับ 5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : มาตรการท่ีมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการด าเนินงาน

ฉบับ 1 1

ระดับ 2. จัดท าร่างกฎกระทรวงการคลัง
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต 
เพ่ือขอความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง 
เพ่ือขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2 ขับเคล่ือนมาตรการภาษีด้านสังคมส่ิงแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความผาสุกของประชาชน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัยย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานผลเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษี
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ  - บาท   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52161
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานฯ 1 โทรศัพท์ 52151
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานฯ 1 โทรศัพท์ 52442
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดโรงอุตสาหกรรมเบียร์ Process : 
ในปัจจุบัน (ร้อยละ 20) 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100
2. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการก าหนดคุณสมบัติโรงอุตสาหกรรม
 และข้อกฎหมายของการผลิตเบียร์ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษี 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

3. ยกร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิตสุรา            
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

4.เสนอกรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบหลักการ และ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

5. ส่งร่างกฏหมายท่ีกรมสรรพสามิตให้ความเห็นชอบ    
เพ่ือให้ส านักกฎหมายด าเนินการต่อไป  (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
ร่างกฎกระทรวงเสนอกรมฯเห็นชอบ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

(นางศศิโสภา  เกียรติวิวัฒน์)
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการท่ี  42  พัฒนาก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของอุตสาหกรรมเบียร์ (CRAFT BEER)  

ศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์
(นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ศศิโสภา  เกียรติวิวัฒน์
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม ลงช่ือ

ขับเคล่ือนมาตรการภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน
การติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว
-
เพ่ือให้ทราบการรับรู้นโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเคร่ืองด่ืมตามปริมาณความหวาน ลงช่ือ
รวมถึงความคิดเห็นของผู้ประกอบการและนักวิชาการต่อนโยบายดังกล่าว
รายงานข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนามาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว เสนอกรมฯ
เพ่ือเป็นองค์ความรู้ให้กรมสรรพสามิตน าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ือสุขภาพต่อไป
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋  เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวอาริยา   ภู่วัตนกุล นักวิชาการภาษีช านาญการ 54134
นางสาวประภาพริษฐ์    ช่ าชอง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ 54137

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี 54111
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 5

ระดับ 2 2 2

ระดับ 3 3 3

ระดับ 4

ระดับ 5 5

Output : รายงานการติดตามผลฯ เสนอ
กรมฯ

ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนามาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับ
ใช้แล้ว เสนอกรมฯ

ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 43 ติดตามผลของการออกมาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับใช้

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.3.1 นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ

     ประภาพริษฐ์  ช่ าชอง
(นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ าชอง)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักแผนภาษี
ไตรมาสท่ี 1

ต าแหน่ง
ต าแหน่ง
ต าแหน่ง

4. เสนอร่างรายงานการติดตามผลฯ ต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
เพ่ือขอความเห็นชอบ
5. เสนอรายงานการติดตามผลฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. รวบรวมข้อมูลมาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว

2. ศึกษา วิเคราะห์ผลการใช้มาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว

3. จัดท าสรุปร่างรายงานการติดตามผลการใช้มาตรการภาษีท่ีมี
ผลบังคับใช้แล้ว

  ณัฐกร  อุเทนสุต
(นายณัฐกร  อุเทนสุต)

ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี

โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 4 ลงช่ือ

 -
1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจและหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีมีต่อประชาชนและประเทศชาติ ลงช่ือ
2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนท่ัวไปให้ทราบถึงการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและผู้ท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85
1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท ภารกิจและหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีมีต่อประชาชนและประเทศชาติ
2. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนท่ัวไปให้ทราบถึงการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคและผู้ท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความเต็มใจ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 �  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
นางจารุณี ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734
นางจารุณี ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายพงษ์สิทธ์ิ สุโมตยกุล ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55710

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100
ร้อยละ 5

3. ด าเนินการจัดจ้างโดยส านักบริหารการคลังและรายได้ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 5 5 5 5
ร้อยละ 5 5

ร้อยละ

Output :  สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
Output :  จ านวนการรับชมผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ Views 150,000 150,000
Outcome : ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85
Outcome :  ร้อยละการรับรู้เก่ียวกับการห้ามขายสินค้าผิด ร้อยละ 85 85
กฎหมายผ่านส่ือออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมาย
Outcome : ร้อยละการรับรู้เก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85

ไตรมาสท่ี 4

2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติกรมฯ  (ร้อยละ 5)

ไตรมาสท่ี 2

 4.3 สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้า
10 5. ด าเนินการตามโครงการ ดังน้ี (ร้อยละ 60 )

 5.1 ส่ือโทรทัศน์ จ านวน 36 คร้ัง
 5.2 ส่ือวิทยุ จ านวน 180 คร้ัง
 5.3 Facebook Fanpage 3 Fanpage 

 4. ก าหนดรูปแบบ และเน้ือหาการประชาสัมพันธ์จ านวน 3 เร่ือง ดังน้ี (ร้อยละ 10)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1
ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

ไตรมาสท่ี 3

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.3.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

พงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล

การลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
ขับเคล่ือนมาตรการภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงานเพ่ือความผาสุกของประชาชน

(นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล)
เลขานุการกรม

10,000,000  บาท

โครงการท่ี 44 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากข้ึน

การติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ

จารุณี  ฉายวิริยะ
(นางจารุณี  ฉายวิริยะ)

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5)

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

10

 4.1 บทบาทหน้าท่ีกรมสรรพสามิต
 4.2 การสร้างจิตส านึกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านส่ืออนไลน์

10 10 1010
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1  ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.2  ปรับปรุงกระบวนการเพือ่อำนวยความสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 3.1.3  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1  พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3.3.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจติอล  
กลยุทธ์ที่ 3.4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 3.4.2  สร้างสภาพแวดล้อมที่ด ีความผกูพันและขวัญกำลังใจใหก้ับบุคลากร 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี -
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   󠄀  เงินงบประมาณ บาท    เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวลลิตา  ชาลัง  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55742
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางรัชตา  สุคนธนิตยกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55741
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55712
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประสานราชการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย พร้อมท้ังก าหนดประเด็นท่ีจะน ามาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20)

Process :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2.แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต (Stakeholder) (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
3. จัดท าแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
4. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จครบถ้วน  โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการ
และรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

5. เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
Output :
ร้อยละความส าเร็จของแผนสร้างการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 100
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85

ไตรมาสท่ี 4

  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
  เลขานุการกรม 

ส านักงานเลขานุการกรม
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  และน าความต้องการของประชาชนไปก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

450,000               
  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

 ผู้อนุมัติ พงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล
และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต (นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85                                                                                                            เลขานุการกรม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 45 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการด้านการบริหารจัดเก็บภาษี

รัชตา สุคนธนิตยกุล
 (นางรัชตา สุคนธนิตยกุล)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

หนา้ 49



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

กลยุทธ์ท่ี  3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการเพ่ืออ านวยความสะดวก

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงและลดข้ันตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงและลดข้ันตอนการท างานท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  󠆋เงินงบประมาณ  - บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52161
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานฯ 1 โทรศัพท์ 52151
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานฯ 1 โทรศัพท์ 52142
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
1. รวบรวมกระบวนงานท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงและลด
ข้ันตอนการท างาน (ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. จัดประชุมบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็น
แนวทางด าเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงและลดข้ันตอนการ
ท างาน (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

3. วิเคราะห์และทบทวนกระบวนงาน และยกร่างแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

4. น าเสนอร่างแนวปฏิบัติเก่ียวกับการปรับปรุงและลด
ข้ันตอนการท างานให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

5. แจ้งเวียนแนวปฏิบัติท่ีผู้บริหารเห็นชอบให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ถือปฏิบัติต่อไป  (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

(นางศศิโสภา  เกียรติวิวัฒน์)

ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
โครงการท่ี  46  พัฒนากระบวนงานบริหารการบริหารจัดเก็บภาษีแบบเบ็ดเสร็จ (ใบอนุญาตกรุงไทย)

ศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์

(นางศรีนวล  กระต่ายวงษ์พระจันทร์)

ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ศศิโสภา  เกียรติวิวัฒน์
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรแลลพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี  3.1.2 ปรับปรุงกระบวนการเพ่ืออ านวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -

วัตถุประสงค์ เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข กำรเสียภำษี ส ำหรับยำสูบประเภทยำเส้น ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯ ทรำบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ร่ำงประกำศกรมสรรพสำมิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข กำรเสียภำษี ส ำหรับยำสูบประเภทยำเส้น
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  󠆋เงินงบประมาณ  - บำท 󠆋 เงินฝำกค่ำใช้จ่ำยเก็บภำษีท้องถ่ิน  - บำท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 ต าแหน่ง นักวิขำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำร โทรศัพท์ 52619
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นำยอำคม  อ่วมส ำอำงค์ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2 โทรศัพท์ 52144
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นำงศศิโสภำ  เกียรติวัฒน์ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 โทรศัพท์ 52142
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1 ส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
1. รวบรวมกฎหมำย ระเบียบ และกระบวนงำน
ท่ีเก่ียวข้อง  (ร้อยละ 20)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ร้อยละ 20 100

2. ร่ำงประกำศกรมสรรพสำมิต เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไข กำรเสียภำษี ส ำหรับยำสูบประเภทยำเส้น  
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

3. จัดประชุมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรับฟังปัญหำ
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

4. ปรับปรุงร่ำงประกำศกรมฯ ให้สอดคล้องกับควำมคิดเห็น
ของท่ีประชุม (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

5. เสนอร่ำงประกำศกรมฯ ให้กรมสรรพสำมิตเห็นชอบและ
น ำส่งให้ส ำนักกฏหมำยเพ่ือตรวจร่ำงและด ำเนินกำรออก
ประกำศกรมฯ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
ประกำศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome :
รำยงำนสรุปผลเสนอกรมฯทรำบ ฉบับ 1 1

ศศิโสภำ  เกียรติวัฒน์
(นำงศศิโสภำ  เกียรติวัฒน์)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 1

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  47  พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษีสินค้ายาเส้น

อำคม  อ่วมส ำอำงค์
(นำยอำคม  อ่วมส ำอำงค์)

ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนและพัฒนำกำรจัดเก็บภำษี 2
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

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

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

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process :                                   
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 10 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 15

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

Output :
ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานฯ GECC ตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด 
(ร้อยละ 100)

ร้อยละ 100 100

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

ร้อยละ 75 75

4. การติดตามผลการคัดกรองเอกสารและการตรวจประเมินเบ้ืองต้นจาก ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(ร้อยละ 10)

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

6. ติดตามการประกาศผลหน่วยงานท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จาก คณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ราชการสะดวก (ร้อยละ 10)

7. การสรุปผลการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก และจัดท ารายงานเพ่ือเสนอผู้บริหารต่อไป (ร้อยละ 15)

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

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

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

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ไตรมาสท่ี 1

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

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

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 (นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

1. กรมสรรพสามิตมีปริมาณแสตมป์ท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการแสตมป์ และมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการคลังแสตมป์ มีการใช้พ้ืนท่ีอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
3. กรมสรรพสามิต มีการน าแสตมป์ไปใช้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดผลเสียหายกับทางราชการ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางวิภาวดี  สาริการินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 51749
นายนพดล  ศิริวัฒนากร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 51711

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ 51211
ส่วนจัดหาและบริหารแสตมป์

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

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 20

ร้อยละ 20 40

ร้อยละ 30 70
ร้อยละ 30 100

Output : กฎกระทรวง/กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ ฉบับ 1 1
Outcome : รายงานสรุปผลการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

1.การรวบรวมข้อมูลแสตมป์สรรพสามิตท่ีไม่มียอดจ่าย หรือแสตมป์
สรรพสามิตท่ียกเลิกการใช้งานแล้ว (ร้อยละ 20)

2.การขอความเห็นชอบในหลักการการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิตท่ีไม่
มียอดจ่าย หรือแสตมป์สรรพสามิตท่ียกเลิกการใช้งานแล้ว (ร้อยละ 20)

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

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
ไตรมาสท่ี 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ต าแหน่ง โทรศัพท์
ต าแหน่ง โทรศัพท์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้
ไตรมาสท่ี 4

หน่วยนับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) ต าแหน่ง โทรศัพท์

3. เพ่ือให้แสตมป์สรรพสามิตถูกน าไปใช้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต จ านวน 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแสตมป์ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อัครุตม์  สนธยานนท์
2. เพ่ือบริหารจัดการการใช้พ้ืนท่ีในคลังแสตมป์ ให้เกิดประโยชน์มากข้ึน  (นายอัครุตม์  สนธยานนท์)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 49 บริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต 

นพดล ศิริวัฒนากร

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นายนพดล ศิริวัฒนากร)

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 ลงช่ือ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1. เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ลงช่ือ
2. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกครอบครัวและปลูกฝังวิธีการด าเนินชีวิตท่ีดี
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85                 
1. สามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
2. สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 �  เงินงบประมาณ  - บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
นางจารุณี ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734
นางจารุณี ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายพงษ์สิทธ์ิ สุโมตยกุล ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55710

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ท้ังส้ิน

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20 20 20 20

Output :
จ านวนเร่ืองท่ีเผยแพร่ผ่านจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 6 6 12

Output :
จ านวนจุลสารท่ีเผยแพร่ เล่ม 1,200 1,200 2,400
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85

(นายพงษ์สิทธ์ิ สุโมตยกุล)
เลขานุการกรม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1
ส านักงานเลขานุการกรม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลักการเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

กลยุทธ์ท่ี 3.1.3

ผู้อนุมัติ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

ไตรมาสท่ี 3

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

โครงการท่ี 50 สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ไตรมาสท่ี 4

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ระยะเวลาด าเนินการ

 3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการจัดจ้าง  (ร้อยละ 10)

 4. จัดท าบทความเพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่านจุลสารสามิต (ร้อยละ 80)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

           500,000      บาท

1. ศึกษา วิเคราห์และรวบรวมข้อมูล เพ่ือก าหนดรูปแบบการจัดท าจุลสารสามิต (ร้อยละ 5)

ไตรมาสท่ี 2

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติโครงการและ งบประมาณ (ร้อยละ 5)

นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ

จารุณี  ฉายวิริยะ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นางจารุณี  ฉายวิริยะ)

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

วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

1. ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้อย่างทันท่วงทีการลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 2. ประชาชนท่ัวไปและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีรับรู้ถึงบทบาท ภารกิจ และหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 󠄀  เงินงบประมาณ บาท 󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
นางจารุณี  ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734
นางจารุณี  ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55710
ส านักงานเลขานุการกรม   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100

ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20 20 20 20

Output :

จ านวนคร้ังท่ีเผยแพร่ คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome :

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 85 85

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 5)

2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติกรมฯ  (ร้อยละ 5)

3. ก าหนดรูปแบบ และเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท ภารกิจ และ
หน้าท่ีของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 10)

4. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางFacebook Fanpage ของกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 80)

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

3. ประชาชนท่ัวไปและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วย
ความเต็มใจระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  -    บาท

2. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตไปยังประชาชนและผู้มีหน้าท่ีได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ (นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล)
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความเต็มใจและตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน เลขานุการกรม

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85

กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตไปยังประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตได้รับรู้อย่างทันท่วงที พงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการท่ี 51 ยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตอย่างทันท่วงที
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ จารุณี  ฉายวิริยะ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 (นางจารุณี  ฉายวิริยะ)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก      ลงช่ือ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
-
เพ่ือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และจัดท ารายละเอียด ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ค าช้ีแจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต 

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

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

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process :                                           ร้อย
ละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

Output : รายงานผลการด าเนินงานเสนอกรม ฉบับ 1 1

Outcome :
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตท่ี
คณะท างานเห็นชอบ

ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรม
สรรพสามิต  (ร้อยละ 20)

4. จัดท าร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต และรายละเอียดค า
ช้ีแจงประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต 
(ร้อยละ 20)

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

5. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรม (ร้อยละ 20)

   

ระยะเวลาด าเนินการ

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

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

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

โครงการท่ี 52 ศึกษาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

 (นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

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

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

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
     เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55919
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช้านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55912

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

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

ร้อยละ 30

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

ฉบับ 1 1

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

4. ประเมินทบทวน และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักให้เป็น
ระบบและเกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานสูงสุด  (ร้อยละ 30)

5. รายงานความก้าวหน้าเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ (ร้อยละ 10)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

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

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 5,000,000                   

(นายจรัสพงษ์ สมานบุตร)
ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตสามารถระบุและค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหลักหรือโอกาสในการปรับปรุง และสามารถออกแบบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. กรมสรรพสามิตมีกลไกควบคุมกระบวนการหลักท่ีสามารถป้องกันความผิดพลาดท้าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการด้าเนินงาน

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

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

(Process Improvement and Redesign)
อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัต ตามระบบราชการ 4.0 (นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก   ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุกในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

    โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวไปรยา  อาจเลิศ  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51114
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวไปรยา  อาจเลิศ  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51114
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 51111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท าแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement 
Plan) (ร้อยละ 13)

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 3 1 2 1 2 1 1 1 1 100

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30) 1 1 3 4 3 3 5 1 5 3 1
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25) 1 3 3 1 2 4 1 4 3 3
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10) 1 2 1 1 2 2 1

5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (ร้อยละ 22) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับ 1 3 4 1 3 5 1 4 3 3 28
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในท่ีผู้บริหารเห็นชอบ

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Outcome :
ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับ
ตรวจน าไปปฏิบัติ

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80 80

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ร้อยละ 85 85 85

   (Compliance Auditing) ระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) และการตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

397,210   -

กลุ่มตรวจสอบภายใน
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยรับตรวจให้ปฏิบัติถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัชรี  เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)

2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูล ด้านการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
   การด าเนินงาน (Performance Auditing) การบริหาร (Management Auditing) การปฏิบัติตามข้อก าหนด

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                                                           โครงการท่ี 54 การตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล

ไปรยา อาจเลิศ
(นางสาวไปรยา  อาจเลิศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุกในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563 ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานผลการตรวจสอบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การด าเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ  - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวประภัสสร  เสนาพล  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท์ 51112
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวประภัสสร  เสนาพล  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท์ 51112
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 51111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ประเมินความเส่ียง เพ่ือคัดเลือกโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 20)

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. ตรวจสอบการด าเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์
(ร้อยละ 50)

ร้อยละ 5 5 5 5 10 10 10

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

ฉบับ 1 1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
                    โครงการท่ี 55 ตรวจสอบการบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2563

ประภัสสร  เสนาพล
(ประภัสสร  เสนาพล)

(นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 -

พัชรี  เพ็ชรสันทัด
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศุนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุกในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตรวจสอบกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงด้านการรับและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือให้แจ้งเตือน ก ากับดูแล ป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการรับและน าเงินส่งคลัง
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการรับและน าเงินส่งคลัง และข้อผิดพลาดลดลง
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวสุพรรษา  เตชะวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท์ 51113
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวสุพรรษา  เตชะวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท์ 51113
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 51111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประสานงานขอหลักฐานประกอบการตรวจสอบ(ร้อย
ละ 20)

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 5 15 100

2. ตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 45) ร้อยละ 15 30

3. รายงานผลการตรวจสอบการรับและน าเงินส่ง
คลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 35)

ร้อยละ 10 25

Output :
รายงานผลการตรวจสอบ ฉบับ 1 1 2
Outcome :
ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีได้
รับการตรวจสอบ

ร้อยละ 100 100 100

ร้อยละของจ านวนหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบ ร้อยละ 100

 -

สุพรรษา  เตชะวงษ์
(นางสาวสุพรรษา  เตชะวงษ์)

พัชรี  เพ็ชรสันทัด
 (นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด)

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    โครงการท่ี 56 การตรวจสอบการรับและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CoNan : Control of Income accurate in time)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 -
1. เพ่ือให้โครงสร้างทางการบริหารมีความเหมาะสม สะดวกในการมอบหมายงาน และเช่ือมโยง ลงช่ือ
    กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรม และรัฐบาล และการพัฒนาประเทศ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการด าเนินงานตามโครงสร้างท่ีปรับปรุงใหม่

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋 เงินงบประมาณ บาท 󠆡 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นายลีญวัตร  สุวรรณโณ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 53234
นายสนธยา  ช่ืนพระแสง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53231

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53212
ส่วนอัตราก าลังและระบบงาน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process :  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ

ร้อยละ 20

30

15

(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)

     สนธยา  ช่ืนพระแสง

ผู้อ านวยการส่วนอัตราก าลังและระบบงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ      ปัญจนี ทิพโกมุท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 57 ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นายสนธยา  ช่ืนพระแสง)

มีโครงสร้างทางการบริหารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสท่ี 1

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ระยะเวลาด าเนินการ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

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

ไตรมาสท่ี 2

100

ไตรมาสท่ี 4

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์การปรับปรุง
โครงสร้าง เช่น กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ แนวนโยบาย ปริมาณงาน 
อัตราก าลัง สภาพปัญหาด าเนินงาน (ร้อยละ 20)

2. วิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงโครงสร้าง โดยน าข้อมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะห์ 
(ร้อยละ 30)

3. ด าเนินการตัดเกล่ียอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีส านักงาน ก.พ.
 ก าหนด (ร้อยละ 15)

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

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 3

35

Output :
รายงานการด าเนินงานตามโครงสร้างท่ี
ปรับปรุงใหม่

ฉบับ 1 1

Outcome :
โครงสร้างและค าส่ังให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติ
ราชการและมอบหมายการบังคับบัญชา

ฉบับ 1 1

4. น าเสนอกรมพร้อมค าส่ังให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างปฏิบัติ
ราชการ และมอบหมายการบังคับบัญชา (ร้อยละ 35)

หนา้ที ่62



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 -

ลงช่ือ
2. เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
3. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรในสังกัด
อ.ก.พ. กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 �� เงินงบประมาณ บาท � เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางประกายมาศ  แสงไชย ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 53235
นายลีญวัตร  สุวรรณโณ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 53234
นายสนธยา  ช่ืนพระแสง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53231

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53212
ส่วนอัตราก าลังและระบบงาน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ

ร้อยละ 10

20

45
4. น าเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25) 25

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการท่ี 58 การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1

(นายสนธยา  ช่ืนพระแสง)
สนธยา  ช่ืนพระแสง

ผู้อ านวยการส่วนอัตราก าลังและระบบงาน

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ได้รับการก าหนดต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ และปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษเพ่ิมข้ึน 

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 1. เพ่ือให้การก าหนดต าแหน่ง และมีผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในระดับสูงท่ีสามารถให้
ค าปรึกษา แนะน า คิดค้น ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา สนับสนุน และบูรณาการงานวิชาการเพ่ือผลักดันให้แผน
ยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิตเป็นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้อนุมัติ          ปัญจนี ทิพโกมุท

(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

กิจกรรมท่ี 1 การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ศึกษาหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งตามท่ีส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด (ร้อยละ 10)

2. จัดท าหลักการและเหตุผลความจ าเป็น หน้าท่ีความรับผิดชอบใหม่       
(ร้อยละ 20)
3. จัดท าหนังสือเสนอกระทรวงการคลัง พร้อมการประเมินค่างานของต าแหน่ง
ตามองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ตามท่ีก าหนด  และเสนอ
คณะกรรมการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจารณา      
(ร้อยละ 45)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

100
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Output :
รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือ
น าเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ฉบับ 1

Outcome :
การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

ฉบับ 1

10

40

30

4. น าเข้า อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 20) 20

Output :
รายงานเสนอกระทรวงการคลังเพ่ือ
น าเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ฉบับ 1 1

Outcome :
การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการพิเศษท่ี อ.ก.พ. 
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

ฉบับ 1 1

1

1

กิจกรรมท่ี 2 การก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ

100

1. ศึกษา หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งเพ่ือ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
 (ร้อยละ 10)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ

ร้อยละ

2. จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือประกอบการปรับรุงการก าหนดต าแหน่ง
 โดยต้องจัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส านักงาน ก.พ. (ร้อยละ 40)

3. จัดท าค าขอและการประเมินค่างานส่งกระทรวงการคลังเพ่ือปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง และเสนอคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของ
กระทรวงพิจารณา (ร้อยละ 30)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
-

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

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

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

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนร้อยละ 25 100

25
25

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

ฉบับ 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี  59 ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

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

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงำน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้ำส่วน/ฝ่ำย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส ำนัก และส่วน/ฝ่ำย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสท่ี 1

4. เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือให้ความเห็นชอบ (ร้อยละ 25)

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

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

2. ประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ร้อยละ 25)
3. จัดท ารายละเอียดการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของโครงสร้าง
ทางการบริหารเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ 25)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ     ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0  

กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การรับเร่ืองร้องเรียนและการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนท่ัวไปสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยการน าระบบท่ีทันสมัยมาใช้บน Smart Phone 

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)  ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   󠄀  เงินงบประมาณ บาท R   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55742

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางรัชตา  สุคนธนิตยกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55741

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55712

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประสานราชการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือจัดท าระบบฯ (ร้อยละ 20) Process :  ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. ด าเนินการจัดท าระบบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

3. ทดลองใช้ระบบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

4. อบรม จนท.เพ่ือใช้งานระบบ และตรวจรับงาน (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

5. เปิดใช้งานระบบฯ และ PR ให้ประชาชนทราบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Output :

สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1

Output :

จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรม คร้ัง 1 1

Outcome :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 60 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ

รัชตา  สุคนธนิตยกุล

 (นางรัชตา  สุคนธนิตยกุล)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ส านักงานเลขานุการกรม

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80 พงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล

กรมสรรพสามิตมีช่องทางใหม่ท่ีสะดวก รวดเร็ว ในการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน การกระท าผิด  ข้อเสนอแนะ และสามารถส่ือสารข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นายพงษ์สิทธ์ิ  สุโมตยกุล)

เลขานุการกรม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

8,800,000.00                

  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

  เลขานุการกรม 
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ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ สุรศักด์ิ  วงษ์สุวรรณ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล
-

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ บาท o เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
นายสุรศักด์ิ  วงษ์สุวรรณ ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส 63501

นายสุรศักด์ิ  วงษ์สุวรรณ ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส 63501

นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ ต ำแหน่ง 64401

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

ร้อยละ 15
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 25
ร้อยละ 15
ร้อยละ 10

Output : เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงาน ฉบับ 1 1
Outcome : จ านวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ เคร่ือง 1,710 1,710
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 100 100

4.  ท าการส่งมอบไปยังพ้ืนท่ี (ร้อยละ 10)

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

6.  ประเมินผล และ ตรวจรับ (ร้อยละ 15)

1.  จัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน (ร้อยละ 15)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

100
2.  ด าเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ (ร้อยละ 15)
3. ด าเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา (ร้อยละ 10)

7. เบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 10)

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2

5.  ทดสอบการใช้งาน (ร้อยละ 25)

โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน โทรศัพท์

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.  เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์น าไปใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถน าไปใช้กับระบบสารสนเทศใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนได้
ระยะเวลำด ำเนินกำร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน
ผู้จัดท ำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน) โทรศัพท์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)     จ านวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ 1,710 เคร่ือง (นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 1.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานทดแทนเคร่ืองท่ีหมดอายุการใช้งาน          2.  มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

71,820,000.00         

กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส
ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี 
วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี ประกอบด้วย ผู้อนุมัติ     ลงช่ือ       วีระชัย วงศ์นันทนานนท์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 61 จัดซ้ือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเคร่ืองเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 3 (นายสุรศักด์ิ  วงษ์สุวรรณ)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล

ระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System) 1 ระบบ
กรมสรรพสามิตมีระบบติดตามแผนงานโครงการใช้งาน 

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

นายเมธี  ต้ังศรีพงศ์ ต ำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 64309

นายทินกร  อ่องแสงคุณ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงาน 64301

นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ ต ำแหน่ง 64401

ส่วนพัฒนาระบบงาน

รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 10

Output : รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1 2

โปรแกรมระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project 
Tracking System)

ระบบ 1 1

โครงสร้างฐานข้อมูลระบบติดตามแผนงานโครงการ 
(Project Tracking System)

ฐานข้อมูล 1 1

Outcome : ระบบติดตามแผนงานโครงการ ระบบ 1 1

(Project Tracking System)

ไตรมำสท่ี 4

1. ด าเนินการศึกษาความต้องการและวิเคราะห์ระบบงาน (ร้อยละ 15)

100

2. ด าเนินการออกแบบหน้าจอระบบงาน (ร้อยละ 15)

3. ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล (ร้อยละ 20)

4. ด าเนินการติดต้ังโปรแกรมระบบงาน และฐานข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดสอบ และ
ทดสอบระบบงาน (ร้อยละ 20)5. ด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมระบบงานจากการทดสอบระบบงาน (ร้อยละ 20)

6. ด าเนินการติดต้ังโปรแกรมระบบงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีพร้อมใช้งานจริง (ร้อยละ 
10)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) โทรศัพท์

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ

ระยะเวลำด ำเนินกำร

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

ผู้จัดท ำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน) โทรศัพท์

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีติดตามแผนงานโครงการและการประเมินผล (นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)

3. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนงานโครงการ การหาผล และการประเมินผลงานตามตัวช้ีวัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

4. เพ่ือให้ผู้บริการสามาถติดตามแผนงานโครงการตามตัวช้ีวัด ประเภทของการประเมินผลงาน รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงาน

ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดท าแผนงานโครงการและการประเมินผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ      วีระชัย วงศ์นันทนานนท์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 62 พัฒนาระบบแผนงานและติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบหลัก  ลงช่ือ      ทินกร  อ่องแสงคุณ
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 3 (นายทินกร  อ่องแสงคุณ)
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การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล

ผู้อนุมัติ

ประเมินผลงานตามตัวช้ีวัด

รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
น.ส. ชณัฐญา สิกขาเจริญ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ 64212

นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ 64401

นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ 64401

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลำด ำเนินกำร

ผู้จัดท ำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน)

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

2. เพ่ือรายงานผลการด าเนินโครงการ พร้อมท้ังประเมินผลการด าเนินงานโครงการ

1.เพ่ือติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของโครงการสารสนเทศของศูนย์เทคโนฯและตัวช้ีวัดของโครงการฯ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
1. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมเซฟแวร์ท่ีทันสมัย เพ่ือให้บริการเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิต    

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 63 ติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

กลยุทธ์ท่ี 3.3.1

ลงช่ือ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์                          

ลงช่ือ วีระชัย วงศ์นันทนานนท์                          

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)

(นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์)

ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี -

3. มีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเน่ืองข้ันสูง

2. มีโปรแกรมระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และมีระบบป้องกันความปลอดภัยของระบบเคร่ือข่ายกรมสรรพสามิต

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนโครงการ ติดตามโครงการ และประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดโครงการและ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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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 5
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5

ร้อยละ 10
ร้อยละ 15 15
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 1 ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงานท่ี 2 ฉบับ 1 1
Outcome : 
ระบบงาน ระบบ 1 1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 100 100

Process : ร้อยละ 10
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

ร้อยละ 10
ร้อยละ 30
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

Output :

เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงาน ฉบับ 1 1
Outcome : 
จ านวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ
(ไมโครคอมพิวเตอร์)

เคร่ือง 152

จ านวนอุปกรณ์ท่ีส่งมอบ(โน๊ตบุ๊ต) เคร่ือง 42
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 100 100

2.6 เบิกจ่ายเงิน

2.2 ด าเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ

2.4 ส่งมอบอุปกรณ์
2.3 ด าเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา

รวมท้ังส้ิน

1.1 จัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน
1.2 ด าเนินการประชาพิจารณ์ TOR แล้วเสร็จ

2.1 จัดท าร่าง TOR ขอบเขตของงาน

1.3 ด าเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding แล้วเสร็จพร้อมลงนามในสัญญา
1.4 ส่งมอบงานและติดต้ัง
1.5 ทดสอบการใช้งาน
1.6 ประเมินผล และ ตรวจรับ
1.7  เบิกจ่ายเงิน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 4ไตรมำสท่ี 3

2. โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน

1.โครงกำรระบบตรวจสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Application Performance Monitoring : APM)

100

100

194

2.5 ประเมินผล และ ตรวจรับ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมท้ังส้ินกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 4ไตรมำสท่ี 3

Process : ร้อยละ 15
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

ร้อยละ 15
ร้อยละ 30 30

Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงาน ฉบับ 1 1 2
Outcome : 
จ านวนอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ท่ีส่งมอบ รายการ 4 4
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 5 95 100

Process : ร้อยละ 15
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

ร้อยละ 10
ร้อยละ 15 15 30

Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงาน ฉบับ 1 1 2 4
Outcome : 
ระบบงาน ระบบ 1 1
จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร 2 2
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 5 20 75 100

100

(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน

(3) ลงนามในสัญญา

(1) จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

4. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกำรน ำเข้ำ และกำรส่งออกสินค้ำสรรพสำมิตผ่ำนระบบ National Single Window (NSW)

(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน

3. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบป้องกันภัยคุกคำมแบบต่อเน่ืองข้ันสูงส ำหรับอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมสรรพสำมิต

(2) ด าเนินการประกวดราคา (e-Bidding)

(1) จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

100
(2) ด าเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
(3) ลงนามในสัญญา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมท้ังส้ินกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 4ไตรมำสท่ี 3

Process : ร้อยละ 5
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20

Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1

สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงาน ฉบับ 1 1 2 4
Outcome : 
จ านวนเอกสารท่ีส่งมอบ ฉบับ 1 1 2 4
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 10 40 50 100

Process : ร้อยละ 15
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

ร้อยละ 15
ร้อยละ 20 20 20

Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงาน ฉบับ 1 1 1 3
Outcome : 
จ านวนอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ท่ีส่งมอบ รายการ 13 3 16
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 1 69 30 100

(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน

(1) จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

100

(2) ด าเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
(3) ลงนามในสัญญา

6. โครงกำรจัดหำอุปกรณ์ทดแทน/เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยส่ือสำรพ้ืนฐำนส ำหรับอำคำรกรมสรรพสำมิต

5. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรส่ือสำรแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)

(2) ด าเนินการประกวดราคา (e-Bidding)
(3) ลงนามในสัญญา

4.4 งวดงานท่ี 4

(1) จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

100

(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน                                        4.1
 งวดงานท่ี 1
4.2 งวดงานท่ี 2
4.3 งวดงานท่ี 3
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รวมท้ังส้ินกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 4ไตรมำสท่ี 3

Process : ร้อยละ 15
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20 20 20
Output :
เอกสารขอบเขตงาน (TOR) ฉบับ 1 1
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารส่งมอบงวดงาน ฉบับ 1 1 1 3
Outcome : 
จ านวนเอกสารและซอฟท์แวร์ท่ีส่งมอบ รายการ 6 5 11
จ านวนหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร 1 1
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 5 40 55 100
Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1         1         1 3

(1) จัดท าขอบเขตงาน (TOR)

100
(2) ด าเนินการประกวดราคา (e-Bidding)

(3) ลงนามในสัญญา

(4) ส่งมอบงวดงานและตรวจรับงวดงาน

7. โครงกำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยไร้สำย และระบบบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรม กรมสรรพสำมิต
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรดิจิตอล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อนุมัติ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีระบบบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือใช้ในการบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  9,840,000  บาท
ผู้จัดท ำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน) 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ต ำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  51232
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางกนกภรณ์  อินไชย ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ โทรศัพท์  51231
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ โทรศัพท์  51212
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้  ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ  

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. จัดท าร่าง TOR ของระบบงาน (ร้อยละ 10) Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10
2 ประกวดราคาและลงนาม (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
3. ส ารวจและวางแผนการติดต้ัง (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
4. ติดต้ังระบบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
5. ทดสอบการใช้งาน (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
6. ปรับแต่งระบบโดยรวมพร้อมปรับแก้ระบบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
7. ทดลองใช้งาน (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :  สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
ระบบงาน ระบบ 1 1
Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 64 ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก   ลงช่ือ      กนกภรณ์  อินไชย
(นางกนกภรณ์  อินไชย)

ผู้อ านวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน

100

 ลงช่ือ      อัครุตม์  สนธยานนท์               
(นายอัครุตม์  สนธยานนท์)

ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์

ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ 5,000,000 บาท □ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายจตุพร คฤหบดี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายจตุพร คฤหบดี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท  ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนบริหารงานฝึกอบรม รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

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. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร 
(ร้อยละ20)

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย (ร้อยละ20)

ร้อยละ 20

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร 
(ร้อยละ20)

ร้อยละ 10 10

4. ด าเนินการจัดอบรม (ร้อยละ20) ร้อยละ 5 5 5 5

5. ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ20) ร้อยละ 5 5 5 5

Output : จ านวนผู้เข้าอบรม
เพ่ิมข้ึน 30% จากเป้าปีก่อน

คน
390 650 650 390 2080

Outcome :

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 100

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ
                        (นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)                        

       ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1

53351
53351
53212

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานรองรับภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ตามท่ีได้ก าหนดไว้

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าท่ีตลอดจนทัศนคติท่ีดี สามารถรองรับการ
ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคและวิธีการจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานสากล

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานท้ังในและนอก
หน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100

           ปัญจนี ทิพโกมุท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 65 พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 -

(นายจตุพร คฤหบดี)
ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานฝึกอบรม

              จตุพร คฤหบดี
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 โครงการท่ี 66 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง (Change Management)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย

ลงช่ือ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
 󠆋เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 53332
นายคติ อาภากุลอนุ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53332

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53212
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละ 5 5 5
ร้อยละ 15
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5 10 10 15
ร้อยละ 10 10 5

Output :
ร้อยละของจ านวนข้าราชการท่ีผ่าน
การฝึกอบรม

ร้อยละ 85 85

Outcome : ร้อยละ 85 85
ร้อยละของจ านวนข้าราชการท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบ
ออนไลน์

ไตรมาสท่ี 4

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและพัฒนาหลักสูตร  (ร้อยละ 15)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 4,000,000        

100
2. พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
3. อนุมัติและด าเนินการพัฒนาข้าราชการ  (ร้อยละ 5)
4. ติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนให้ข้าราชการส าเร็จการฝึกอบรม
5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบออนไลน์ (ร้อยละ25)

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

(นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

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

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละ ของผู้เข้าจ านวนอบรมท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกิดการตระหนักถึงความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
ผู้อ านวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานเพ่ือปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง ผู้อนุมัติ ปัญจนี ทิพโกมุท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1

(นายคติ อาภากุลอนุ)
    คติ อาภากุลอนุ

หนา้ 76



   
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
 -
เพ่ือให้มีการเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร ลงช่ือ
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวศิระกาญจน์ กาญจนภักด์ิ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 53312
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53331

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 53212
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 35 35 30 100

Output :
จ านวนคร้ังในการจัดการองค์
ความรู้

คร้ัง 1 1 1 3

Outcome :
จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับการ
เผยแพร่

องค์ความรู้ 3 3

โครงการท่ี 67 จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต

2,000,000       

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

3. องค์ความรู้รองรับนโยบาย
2. ความรู้การพัฒนาคุณภาพ/

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

โครงการการจัดการองค์ความรู้ของกรมสรรพสามิต : 
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ บทบาท/ภารกิจของกรมฯ 
และการประเมินสมรรถนะหลัก/สมรรถนะตามสายงาน  
 3 องค์ความรู้

1. องค์ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) (นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)

ไตรมาสท่ี 1

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)
กลยุทธ์ท่ี  3.4.1 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์

      ปัญจนี ทิพโกมุท

     ปัญจนี ทิพโกมุทผู้อนุมัติ

หนา้ 77



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...   -
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่  ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นวัตกรรมใหม่ด้านบริการ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ 2,000,000 บาท □ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายคติ อาภากุลอนุ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท  ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

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. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนผลงานนวัตกรรมสู่ภาคการ
ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร เพ่ือก าหนดกรอบการประกวดและเง่ือนไข
การประกวด (ร้อยละ 10)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ
10

2. จัดท าประกาศกรมฯ ก าหนดการส่งผลงานการประกวด และ
สถานท่ีน าเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)

ร้อยละ
10

3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้า
ประกวดอย่างท่ัวถึง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4. เร่ิมส่งผลงานเข้าประกวด/ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)

ร้อยละ
15

5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดทุกประเภท
และประกาศผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 30)

ร้อยละ
15 15

6. จัดให้มีการน าเสนอผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15) ร้อยละ 15

Output :
ประกาศส่งผลงาน ฉบับ 1 1
จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าประกวด เร่ือง 20 20
Outcome :

จ านวน/หน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับรางวัล ราย 10 10

ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมท่ีมีการ
เผยแพร่

ร้อยละ
100 100

รวมท้ังส้ิน

100

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

53332
53332
53212

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

   คติ อาภากุลอนุ

ปัญจนี ทิพโกมุท
 (นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท)  

 โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 68  Excise Innovation Awards คร้ังท่ี 10

(นายคติ อาภากุลอนุ)
ผู้อ านวยการส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนา ปรับปรุง น าเสนอรูปแบบการให้บริการ

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 ลงช่ือ

เพ่ือส่งเสริมให้การจัดท าส านวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการด าเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับ ลงช่ือ
การด าเนินคดีและการเปรียบเทียบคดี ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

เจ้าหน้าท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขา สามารถจัดท าส านวนคดี เปรียบเทียบคดีและด าเนิน
การอ่ืน ๆ เก่ียวกับการด าเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นายชัยสิทธ์ิ บริรักษ์วรากร ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 51526
นายประพฤกษ์ ชมภู่ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนคดี โทรศัพท์ 51532

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายวันชัย ต้ังวิจิตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย โทรศัพท์ 52312
ส่วนคดี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 100 100 100 100
ของการด าเนินงาน
Output : จ านวนคร้ังท่ีออกให้ คร้ัง 1 1 1 1 4
ความรู้
Outcome : ร้อยละของ
บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ประเมิน ร้อยละ 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 69 ให้ความรู้ด้านการด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ประพฤกษ์  ชมพู่
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 (นายประพฤกษ์  ชมภู่)

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย ผู้อ านวยการส่วนคดี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ วันชัย  ต้ังวิจิตร

กลยุทธ์ท่ี 3.4.1

(นายวันชัย  ต้ังวิจิตร)
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักกฎหมาย
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 1.ออกให้ความรู้ ค าแนะน าต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
2. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 ลงช่ือ

ลงช่ือ

การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขาสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นายเก่งกาจ  รักษ์ศรีทอง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 51517
นายวิสุทธ์ิ  ธนกุลสมบัติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง โทรศัพท์ 51516

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายวันชัย ต้ังวิจิตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย โทรศัพท์ 52312
ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 100 100 100 100 100

Output : จ านวนคร้ังท่ีออกให้ คร้ัง 1 1 1 1 4
ความรู้
Outcome : ร้อยละของบุคลากรท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ร้อยละ 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 70 ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก วิสุทธ์ิ  ธนกุลสมบัติ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 (นายวิสุทธ์ิ  ธนกุลสมบัติ)
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลางและการจัดการ ผู้อนุมัติ วันชัย  ต้ังวิจิตร

ของกลางให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (นายวันชัย  ต้ังวิจิตร)
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักกฎหมาย

2. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 1.ออกให้ความรู้ ค าแนะน าต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
(ร้อยละ ..)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย

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

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

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

ร้อยละ 15

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25

ร้อยละ 10

Output :
ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 90 90 90 90

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อการปฏิบัติงานหลัง
อบรมของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ 80 80

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. จัดหาวิทยากรในหลักสูตรจากภายใน และภายนอกกรมสรรพสามิตซ่ึงมาจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการยกระดับการบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล และการยกระดับของ
กรมสรรพสามิตสู่รัฐบาลดิจิทัล (ร้อยละ 15)

100

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

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

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

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

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

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

(นายจรัสพงษ์  สมานบุตร)
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

โครงการท่ี 71 พัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือยกระดับการให้บริการรองรับรัฐบาลดิจิทัล
อ้อมฤทัย อ่องสาคร

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  3 (นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
กลยุทธ์ท่ี  3.4.1 ( นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ )
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี สร้างความสัมพันธ์และความเช่ือม่ันกับหน่วยรับตรวจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

 
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรผู้เข้าอบรม ร้อยละ 85  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถน าแนวทางการตรวจสอบไปใช้ในการตรวจสอบและก ากับดูแลส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีในสังกัดได้
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ  - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวประภัสสร  เสนาพล  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท์ 51112
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวประภัสสร  เสนาพล  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ โทรศัพท์ 51112
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 51111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
จัดท าแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และ
ประสานงานส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

Process : หนังสืออนุมัติโครงการ ฉบับ 1 1

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดท าแนวทางการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรม/สัมมนา คร้ัง 1 1

3. สรุปผลรายงานผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานแจ้งเวียน
ให้ส านักงานสรรพสามิตภาคปฏิบัติ

สรุปแนวทางการตรวจสอบ ฉบับ 1 1 2

Output :
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 40
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม ร้อยละ 85 85

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                 โครงการท่ี 72 บูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและก ากับดูแลเชิงรุก

1. เพ่ือจัดท าแนวทางการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจน าไปใช้เป็นแนวทางก ากับดูแล
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการตรวจสอบระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในกับส านักงานสรรพสามิตภาค

ประภัสสร  เสนาพล
(นางสาวประภัสสร  เสนาพล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

พัชรี  เพ็ชรสันทัด
(นางพัชรี เพ็ชรสันทัด)

ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

500,000

ไตรมาสท่ี 4
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
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ลงช่ือ

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

 -

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
บาท 󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์ ต ำแหน่ง

นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์ ต ำแหน่ง

นายจิรวิวัฒน์  นิคม ต ำแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

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

Outcome :  
ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานท่ีของบุคลากร

 
ร้อยละ

 
80

 
80

90

2 2 2 2

90

โทรศัพท์

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563
           โครงกำรท่ี 73 ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนและบ้ำนพักข้ำรำชกำรสรรพสำมิต  

ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิตท่ี 3

วิศวกรโยธาช านาญการ

วิศวกรโยธาช านาญการ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ส านักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี  
   และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ผู้อนุมัติ     ลงช่ือ               จิรวิวัฒน์  นิคม
                      (นายจิรวิวัฒน์  นิคม)

2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองค่าเช่าท่ีพักและสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ

โทรศัพท์

 รักษาการในต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมท่ัวไป
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ผู้จัดท ำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน)

2 2 24

ระยะเวลำด ำเนินกำร

55851โทรศัพท์

2 2

(นายภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์)

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 วิศวกรโยธาช านาญการ

ยุทธศำสตร์ส ำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภำค ท่ี 

55851

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด 2 ฉบับ
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 1. มีสถานท่ีท างานท่ีทันสมัยและเพ่ิมความสะดวกแก่ประชาชนผุ้มาติดต่อราชการ

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2

2 2 2 2

ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

           ภาณุมาศ มุทธานุวัฒน์

ตัวช้ีวัด

2. การส ารวจสถานท่ีก่อสร้าง/ปรับปรุง  
   ซ่อมแซม เพ่ือจัดท าแบบและรายละเอียด

ร้อยละ

55811

1. การจัดท าแบบก่อสร้างและรายละเอียด
    การก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม

Output : 
จ านวนโครงการท่ีจัดท ารูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จ

3. การตรวจงานก่อสร้าง

Output : ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

 󠆋เงินงบประมาณ 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋 󠆋2,530,400

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

โครงการ/งาน

งบประมำณท่ีใช้ตำมแผนงำน

กิจกรรมหลัก

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก 󠆋และส่วน/ฝ่าย)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี ความผูกพันและขวัญก าลังใจให้บุคลากร
-
เพ่ือปรับปรุงอาคารให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของกรมสรรพสามิต 
อาคารมีความเป็นเอกลักษณ์พร้อมใช้งาน 1 หลัง
กรมสรรพสามิตมีอาคารท่ีเป็นเอกลักษณ์ สามารถใช้เป็นต้นแบบของส านักงานสรรพสามิตภาคและพ้ืนท่ี
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางนันทรัต  เตปันวงศ์ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการ โทรศัพท์ 51252
นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพัสดุ โทรศัพท์ 51251

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ โทรศัพท์ 51212
ส่วนบริหารการพัสดุ

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
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20
ร้อยละ 50

Output :
1. สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
2. เอกสารส่งมอบงาน ฉบับ 1 1
Outcome : 
1. อาคารมีความเป็น
เอกลักษณ์พร้อมใช้งาน

หลัง 1 1

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

1. ขออนุมัติโครงการและขอใช้เงินเพ่ือด าเนินโครงการ (ร้อยละ 10)

100
2. จัดท าราคากลาง และจัดท ารูปแบบรายการงานปรับปรุงอาคาร (ร้อยละ 20)

3. ประกวดราคาจ้าง และลงนามในสัญญา (ร้อยละ 20)
4. ด าเนินการปรับปรุงอาคารตามโครงการพร้อมส่งมอบงาน (ร้อยละ 50)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 67,000,000     
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)      (นายอัครุตม์  สนธยานนท์)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้
ระยะเวลาด าเนินการ

กลยุทธ์ท่ี 3.4.2 ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพัสดุ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ    ลงช่ือ         อัครุตม์  สนธยานนท์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 74 ปรับปรุงอาคารกรมสรรพสามิตเชิงเอกลักษณ์และอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก   ลงช่ือ         ชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี ความผูกพันและขวัญก าลังใจให้บุคลากร

เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีอาคารท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายกิจกรรม ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
บันทึกเสนอกรมส่งคืนท่ีราชพัสดุ 1 ฉบับ
กรมสรรพสามิตมีอาคารอเนกประสงค์ 
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางนันทรัต  เตปันวงศ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 51252
นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพัสดุ 51251

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ 51212
ส่วนบริหารการพัสดุ

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

Process : ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 20
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 30

ร้อยละ 20
ร้อยละ 30

Output : บันทึกข้อตกลงส่งคืนท่ีราชพัสดุ ฉบับ 1 1 2
Outcome : ลงนามในสัญญา ฉบับ 1 1

1. ขอความอนุเคราะห์รังวัดพ้ืนท่ีและแนวเขตเพ่ือด าเนินโครงการ

100

ก่อสร้างอาคารอนเกประสงค์กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
2. เชิญผู้ก่อสร้าง พิจารณารูปแบบโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์กรมสรรพสามิตพร้อมบันทึกข้อตกลง (ร้อยละ 30)
3. ขออนุมัติร้ือถอนอาคารสโมสร กรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
4. บันทึกเสนอกรมส่งคืนท่ีราชพัสดุ (ร้อยละ 30)

ต าแหน่ง โทรศัพท์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) ต าแหน่ง โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ต าแหน่ง โทรศัพท์

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี -
วัตถุประสงค์     อัครุตม์  สนธยานนท์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)      (นายอัครุตม์  สนธยานนท์)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 75 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต 

ชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 (นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์)
กลยุทธ์ท่ี 3.4.2 ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพัสดุ
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โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 
โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก 
โครงการประชาสัมพันธ์ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 



 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 
 

1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามติ พ.ร.บ.ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560 

3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก  

4. สรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

5. พัฒนาบุคลากร 

 



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ             

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน                       

จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมฐานะการคลังท่ีย่ังยืน

1. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้ ลงช่ือ

2. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย  ร้อยละ 1
กรมสรรพสามิตมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

󠆋 เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวภัทพร  ไวปัญญา ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 109
นางสาวพงษ์จันทร์  ไกรสินธ์ุ ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 107

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางชนานันต์ วันแอเลาะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 205
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน 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 : บาท     4,924,388,400.00     5,138,599,200.00     5,781,543,800.00     5,895,229,100.00     5,636,601,500.00     5,696,406,300.00     6,133,941,000.00     5,630,705,200.00     5,340,297,600.00     5,528,598,800.00     5,385,731,400.00     5,481,331,200.00      66,573,373,500.00  ภาคท่ี 1

จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ บาท         26,142,800.00         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 พ้ืนท่ีชัยนาท

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        3,031,310,900.00 พ้ืนท่ีนนทบุรี

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      27,701,834,500.00 พ้ืนท่ีปทุมธานี 1

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        2,859,240,800.00 พ้ืนท่ีปทุมธานี 2

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 พ้ืนท่ีอยุธยา 1

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 พ้ืนท่ีอยุธยา 2

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 พ้ืนท่ีลพบุรี

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 พ้ืนท่ีสระบุรี

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 พ้ืนท่ีสิงห์บุรี

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 พ้ืนท่ีอ่างทอง

Outcome : ร้อยละของจ านวนรายได้ ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ชนานันต์ วันแอเลาะ

(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

                                        ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 1  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ผู้อนุมัติ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1

วัตถุประสงค์

ตรวจปฏิบัติการสถานประกอบการ/ตรวจปราบปราม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

เป็นไปตามเป้าหมาย

3. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรค

ในการจัดเก็บภาษีได้สูงต่ ากว่าเป้าหมาย

2. ตรวจสอบและประเมินภาษี/

5. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล

1. ตรวจวิเคราะห์เอกสารการช าระภาษี

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

การจัดเก็บภาษี

4. ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ

พงษ์จันทร์  ไกรสินธ์ุ

(นางสาวพงษ์จันทร์  ไกรสินธ์ุ)

                                ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ไตรมาสท่ี 2ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 3
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตข้อ 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี  1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี           ผู้อ านายการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1 บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมฐานะการคลังท่ีย่ังยืน
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ิมความสามารถในการควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ

2. สร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส ในการควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ10                   
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายปรีชา  น้อยพ่วง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  0 2525 4811 ต่อ  209
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสมชาย  ศรีประทุมรักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  0 2525 4811 ต่อ  209
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางชนานันต์ วันแอเลาะ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 โทรศัพท์  0 2525 4811 ต่อ  205
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1  ฝ่ายป้องกัน และปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย Output :
2. ออกตรวจสืบสวนปราบปราม จ านวนคดี คดี 82.00           83.00           81.00           85.00           85.00           86.00           83.00           85.00           85.00           85.00           83.00           77.00           1,000.00       ภาคท่ี 1 
3. สรุปผลการออกตรวจสืบสวนปราบปราม จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 233,400.00   234,600.00   240,600.00   250,800.00   252,600.00   251,400.00   243,000.00   249,600.00   256,800.00   249,000.00   234,000.00   225,000.00   2,920,800.00 
4. รายงานผลการออกตรวจฯ ส่งกรมฯ จ านวนคดี คดี 4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             4.00             48.00           พ้ืนท่ีชัยนาท   

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       4,200.00       50,400.00     
จ านวนคดี คดี 12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           12.00           144.00         พ้ืนท่ีนนทบุรี   
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     576,000.00   
จ านวนคดี คดี 16.00           16.00           17.00           17.00           19.00           18.00           17.00           17.00           19.00           18.00           16.00           16.00           206.00         พ้ืนท่ีปทุมธานี 1  
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 36,000.00     36,000.00     48,000.00     48,000.00     54,000.00     48,000.00     48,000.00     48,000.00     54,000.00     48,000.00     36,000.00     36,000.00     540,000.00   
จ านวนคดี คดี 15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           15.00           180.00         พ้ืนท่ีปทุมธานี 2  
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     67,500.00     810,000.00   
จ านวนคดี คดี 5.00             6.00             6.00             6.00             5.00             6.00             6.00             6.00             5.00             5.00             6.00             5.00             67.00           พ้ืนท่ีอยุธยา 1   
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       7,500.00       90,000.00     
จ านวนคดี คดี 3.00             3.00             4.00             4.00             3.00             4.00             3.00             4.00             3.00             4.00             3.00             2.00             40.00           พ้ืนท่ีอยุธยา 2 
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 6,600.00       7,800.00       7,800.00       8,400.00       7,200.00       7,200.00       7,800.00       8,400.00       7,800.00       7,200.00       7,200.00       6,600.00       90,000.00     
จ านวนคดี คดี 12.00           12.00           8.00             12.00           12.00           12.00           11.00           12.00           12.00           12.00           12.00           8.00             135.00         พ้ืนท่ีลพบุรี 
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 30,000.00     30,000.00     24,000.00     33,000.00     30,000.00     33,000.00     27,000.00     33,000.00     33,000.00     33,000.00     30,000.00     24,000.00     360,000.00   
จ านวนคดี คดี 9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             9.00             108.00         พ้ืนท่ีสระบุรี  
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     28,200.00     25,800.00     336,000.00   
จ านวนคดี คดี 3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             36.00           พ้ืนท่ีสิงห์บุรี   
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       3,000.00       36,000.00     
จ านวนคดี คดี 3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             3.00             36.00           พ้ืนท่ีอ่างทอง   
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 2,400.00       2,400.00       2,400.00       3,000.00       3,000.00       4,800.00       1,800.00       1,800.00       3,600.00       2,400.00       2,400.00       2,400.00       32,400.00     
Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

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

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต พ .ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

หน่วยงานรวมท้ังส้ิน

สมชาย ศรีประทุมรักษ์

พ.ค.

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(นายสมชาย ศรีประทุมรักษ์)

ชนานันต์ วันแอเลาะ
(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
1. บริหารงานจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมฐานะการคลังท่ีย่ังยืน
2. บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ทันสมัยและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบ ก ากับ ป้องกัน ให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและเป็นธรรม ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 2 ฉบับ
การหลีกเล่ียงภาษีลดลง การจัดเก็บภาษีบรรลุตามเป้าหมาย                   ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1                  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ 40,000       บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวนิชานันท์  พรสุทธิชัยพงศ์ ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 210-211
นางรัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 212

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางชนานันต์ วันแอเลาะ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 0 2525 4811 ต่อ 205

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Output :
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 1 1 2

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 2

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก

ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2

  (นางรัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต)
รัฐนันท์ เมธาทัศน์ชวลิต

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1

วัตถุประสงค์

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

ชนานันต์ วันแอเลาะ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)

40,000                    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1  ฝ่ายตรวจสอบภาษี

1. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี

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

2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น สรุปผลการวิเคราะห์
3. ด าเนินการออกตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการของผู้ประกอบการ
5. ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษี และปิดส านวนส าเร็จตามแผนงาน

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

กลยุทธ์ท่ี  3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1 บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ทันกับสมัย และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือช่วยเหลือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต ตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560

3. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของกรมสรรพสามิต

4. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความพีงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สังคม ชุมชน มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน

2. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท ภารกิจ หน้าท่ีของกรมสรรพสามิต

3. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกรมสรรพสามิต

4. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผน  เงินงบประมาณ 55,000      บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฏิบัติงาน) นางวันทนี  หิมะมาน ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 71000-1 ต่อ 303,306

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางจันทิมา  เถ่ือนเจริญ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 71000-1 ต่อ 301

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางชนานันต์ วันแอเลาะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 โทรศัพท์ 71000-1 ต่อ 205

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

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

1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  (ร้อยละ 10) Process:

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10) ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 100 100

3. แต่งต้ังคณะท างานฯ (ร้อยละ 15) ของการด าเนินงาน

4. เตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม (ร้อยละ 35) Output:

5. จัดกิจกรรมสรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR) จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1

   และสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ Outcome:

   (ร้อยละ 30) ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 85 85

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการท่ี 4 สรรพสามิตร่วมใจพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

(นางจันทิมา  เถ่ือนเจริญ)

ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

จันทิมา  เถ่ือนเจริญ

ชนานันต์ วันแอเลาะ

(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตข้อ 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0  

กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 1 บริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส ทันสมัยและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ                                                                                   

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรภายในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1 ผู้อนุมัติ  ลงช่ือ

2.ให้เกิดทักษะและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)             ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80                                                                                                                         ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน □ เงินงบประมาณ  - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางกฤษณา  อุริบุญ  ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     โทรศัพท์  02 525 4811 -12  ต่อ 101

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาววชิราภรณ์  ขยัน  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ     โทรศัพท์  02 525 4811 -12  ต่อ 102

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางกมลลักษณ์ วัฒนเจริญรัตน์  ต าแหน่ง   ผู้เช่ียวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รักษาราชการแทน โทรศัพท์  02 525 4811 -12  ต่อ 205
  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 1    ส่วนอ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10) Process : 

2.ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ (ร้อยละ 10) ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 100 100 100 100 100
3. ด าเนินการฝึกอบรม (ร้อยละ 40) ด าเนินงาน

4.ประเมินผลการฝึกอบรม (ร้อยละ 20)

5. สรุปรายงานน าเสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 20)

Output :

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คน 40 40 40 40 160

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome :

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน  
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 80

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ร้อยละความพึงพอใจของ ร้อยละ 85 85

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ชนานันต์ วันแอเลาะ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการท่ี 5  พัฒนาบุคลากร
วชิราภรณ์  ขยัน

(นางสาววชิราภรณ์  ขยัน)

 ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

(นางชนานันต์ วันแอเลาะ)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

1,000,000
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 
 

1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ Field Audit) 

4. ประชาสมัพันธ์กฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

5. พัฒนาบุคลากร 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 2 น านวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ 1. สามารถใช้นวัตกรรมในการติดตามข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนดไว้ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย  ร้อยละ 1
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ 50,920       เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 24,320                  บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายสมศักด์ิ สุวรรณสุขกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์  0 3827 3425 ต่อ 117 , 118 , 138
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุทธิพงษ์ เอ้ือศักด์ิสุภา  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  0 3827 3425 ต่อ 117 , 118 , 138
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรัล เทวรัตน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 โทรศัพท์  0 3827 3425 ต่อ 119
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน 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 : บาท 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    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   ภาคท่ี 2

บาท 335,821,900.00         340,689,000.00         340,132,900.00         343,810,200.00         339,270,300.00         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      พ้ืนท่ีชลบุรี 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          พ้ืนท่ีจันทบุรี

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    พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา

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            พ้ืนท่ีตราด

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          พ้ืนท่ีนครนายก

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    พ้ืนท่ีปราจีนบุรี

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   พ้ืนท่ีระยอง 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    พ้ืนท่ีสมุทรปราการ 1

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          พ้ืนท่ีสระแก้ว

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   พ้ืนท่ีชลบุรี 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    พ้ืนท่ีระยอง 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    พ้ืนท่ีสมุทรปราการ 2

Outcome :
ร้อยละของจ านวนรายได้
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 
ไตรมาสท่ี 1

บาท

(นายสุทธิพงษ์ เอ้ือศักด์ิสุภา)

(นายจรัล เทวรัตน์)2. เช่ือมโยงข้อมูลและสร้างความร่วมือ เพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรคและก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

จ านวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 1  จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

สุทธิพงษ์ เอ้ือศักด์ิสุภา

จรัล เทวรัตน์

1. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้เป็นราย
พ้ืนท่ี/รายเดือน/รายสินค้า
2. ตรวจวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เป็นราย
สินค้า
3. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรค ในการ
จัดเก็บภาษีได้สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย
4. ออกตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ
ภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการ
จัดเก็บภาษี
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 2 จัดเก็บภาษีเพ่ือเสริมฐานะการคลังแบบย่ังยืน
วัตถุประสงค์ เพ่ือป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตและสนับสนุนการจัดเก็บภาษี ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตลดน้อยลง และการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ               77,220.00 บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    1,185,600.00 บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายอนันต์  วงศ์ซ้ิม  ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 72000-1 ต่อ 107
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายนิคม  เหล็กศิริ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 72000-1 ต่อ 107
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรัล เทวรัตน์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 โทรศัพท์ 72000-1
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านักและส่วน/ฝ่าย) ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน 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 :
จ านวนคดี คดี                   158.00                   161.00                   162.00                   162.00                   162.00                   162.00                   165.00                   162.00                   164.00                   164.00                   163.00                   163.00              1,948.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท           2,184,350.00           2,320,950.00           2,354,950.00           2,566,150.00           2,392,150.00           2,409,850.00           2,366,250.00           2,541,850.00           2,553,550.00           2,570,050.00           2,552,850.00           2,541,650.00       29,354,600.00 

จ านวนคดี คดี                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                  96.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              146,000.00              146,000.00              146,000.00              146,000.00              146,000.00              146,000.00              146,500.00              146,500.00              146,500.00              146,500.00              146,500.00              146,500.00         1,755,000.00 

จ านวนคดี คดี                     11.00                     11.00                     11.00                     11.00                     11.00                     11.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                 144.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              136,000.00              134,500.00              134,800.00              140,000.00              130,200.00              141,200.00              183,600.00              196,600.00              195,300.00              208,600.00              211,600.00              207,000.00         2,019,400.00 

จ านวนคดี คดี                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                     10.00                 120.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00              111,000.00         1,332,000.00 

จ านวนคดี คดี                     10.00                     10.00                     11.00                     10.00                     11.00                     10.00                     11.00                     10.00                     11.00                     11.00                     11.00                     10.00                 126.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท               96,000.00               96,000.00              102,000.00              102,000.00              102,000.00              102,000.00               96,000.00              102,000.00              102,000.00               96,000.00              102,000.00              102,000.00         1,200,000.00 

จ านวนคดี คดี                       1.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       3.00                       4.00                       2.00                       3.00                       3.00                       2.00                       3.00                  33.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท                 3,400.00                 4,500.00                 7,200.00                 7,200.00                 4,000.00                 4,000.00                 7,200.00                 4,800.00                 4,800.00                 4,000.00                 4,800.00                 4,800.00             60,700.00 

จ านวนคดี คดี                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                     13.00                 156.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท               82,800.00               79,800.00               82,800.00               82,800.00               79,800.00               82,800.00               82,800.00               79,800.00               82,800.00               82,800.00               79,800.00               82,800.00           981,600.00 

จ านวนคดี คดี                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                       6.00                  72.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00              106,350.00         1,276,200.00 

จ านวนคดี คดี                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                     32.00                 384.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              220,000.00              220,000.00              220,000.00              216,000.00              222,000.00              222,000.00              216,000.00              222,000.00              303,000.00              303,000.00              303,000.00              301,100.00         2,968,100.00 

จ านวนคดี คดี                     24.00                     24.00                     24.00                     25.00                     24.00                     25.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                 290.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              600,000.00              600,000.00              600,000.00              800,000.00              690,000.00              700,000.00              600,000.00              740,000.00              700,000.00              690,000.00              690,000.00              690,000.00         8,100,000.00 

จ านวนคดี คดี                     23.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                     24.00                 287.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00              375,000.00         4,500,000.00 

จ านวนคดี คดี                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                       8.00                  96.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00               67,600.00           811,200.00 

จ านวนคดี คดี                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                     12.00                 144.00 

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท              240,200.00              380,200.00              402,200.00              412,200.00              358,200.00              351,900.00              374,200.00              390,200.00              359,200.00              379,200.00              355,200.00              347,500.00         4,350,400.00 

Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ร้อยละของจ านวนเงินน าส่ง
คลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1. จัดท าแผนท่ีแหล่งกระท าผิด 
2. สืบสวน จับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิด 
3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
4. ประชาสัมพันธ์ ประชาชน ร้านค้า 
5. ติดตามและประเมินผล   
6. จัดท าประวัติผู้กระท าผิด 

พ้ืนท่ีระยอง 1

พ้ืนท่ี
สมุทรปราการ 2

ภาคท่ี 2

พ้ืนท่ีชลบุรี 1

พ้ืนท่ีจันทบุรี

พ้ืนท่ีฉะเชิงเทรา

จรัล เทวรัตน์
(นายจรัล เทวรัตน์)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

พ้ืนท่ีสระแก้ว

พ้ืนท่ีชลบุรี 2

พ้ืนท่ีระยอง 2

พ้ืนท่ี
สมุทรปราการ 1

พ้ืนท่ีตราด

พ้ืนท่ีนครนายก

พ้ืนท่ีปราจีนบุรี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1

(นิคม  เหล็กศิริ)
(นายนิคม  เหล็กศิริ)

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 

โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บอย่างย่ังยืน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมการตรวจสอบ และปราบปรามแบบบูรณาการ
1. บูรณาการการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและย่ังยืน 2. ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน ลงช่ือ

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 3 ฉบับ  
ไม่มีข้อร้องเรียนการตรวจสอบภาษีและสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย         

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
󠆋 เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางจันทนา  ชวลิตธ ารง ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ โทรศัพท์ 72000 ต่อ 130
นายนิคม  เหล็กศิริ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 72000 ต่อ 108

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรัล เทวรัตน์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 โทรศัพท์ 72000 ต่อ 119
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนิน ระดับ 5 5

การตรวจสอบภาษี

Output :
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 1 1 1 3

Outcome :

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับ
บัญชาทราบ

ฉบับ 1 1 1 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

ผู้อนุมัติ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

4. การออกตรวจสอบภาษี Field Audit
5. การรายงานสุปผลการออกตรวจ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. การรวบรวมข้อมูล

ไตรมาสท่ี 2

2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. การขออนุมัติเพ่ือด าเนินการออกตรวจ

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

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี   1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 2 
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

นิคม เหล็กศิริ
(นายนิคม เหล็กศิริ)

จรัล เทวรัตน์

(นายจรัล เทวรัตน์)
   ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

โครงการท่ี 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจ Field Audit)

           ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 2 การบริหารและพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนโดยท่ัวไปมีความรู้ ความเข้าใจกฏหมายสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนโดยท่ัวไปมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฏหมายสรรพสามิตได้อย่างถูกต้อง
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน   2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายสุชิน  พุ่มพวง  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 72000 -1 ต่อ 133
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุชิน  พุ่มพวง  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 0868121775 
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรัล เทวรัตน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 โทรศัพท์  72000 - 1 ต่อ 119 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนอ านวยการ  

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.ศึกษารวบรวมข้อมูล  (ร้อยละ 30)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 10 10 10

2. วิเคราะห์ ก าหนดระยะเวลา และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 20) 20

100
3. การด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์             
(ร้อยละ 50) 25 25

Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 3

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85 85

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

จรัล เทวรัตน์
(นายจรัล เทวรัตน์)

บาท บาท

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 4 ประชาสัมพันธ์กฏหมายภาษีสรรพสามิตและกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง

สุชิน  พุ่มพวง 
(นายสุชิน  พุ่มพวง) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 2

และทักษะท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลกรในส านักงานสรรพสามิตภาคและพ้ืนท่ีในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

และทักษะท่ีหลากหลายเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีหลากหลาย เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน         1,000,000 บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวไอลดา  ธรรมสังข์ ต าแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทรศัพท์   72000 - 1 ต่อ 134
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุชิน  พุ่มพวง ต าแหน่ง    นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทรศัพท์   72000 - 1 ต่อ 104
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรัล เทวรัตน์ ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2 โทรศัพท์   72000 - 1 ต่อ 119
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนอ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลและประเมินผลความต้องการ 
   พัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 10)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 10

2. วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบ หลักสูตร ระยะเวลา 
   และงบประมาณในการจัดฝึกอบรม (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

100

3. การจัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

4. การด าเนินการจัดฝึกอบรม (ร้อยละ 60) ร้อยละ 20 20 20

5. การประเมินผลและติดตามผลการอบรม (ร้อยละ 10) ร้อยละ 3.34 3.33 3.33

Output:
จ านวนผู้เข้าอบรม คน 50 50 40 140

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 3

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 80 80

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 2

     โครงการท่ี 5 พัฒนาบุคลากร
สุชิน  พุ่มพวง

(นายสุชิน  พุ่มพวง)

จรัล เทวรัตน์
(นายจรัล เทวรัตน์)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
เพ่ือพัฒนาบุคลกรในส านักงานสรรพสามิตภาคและพ้ืนท่ีในสังกัด ให้มีความรู้ ความสามารถ 

ผู้รับผิดชอบหลัก
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 
 

1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

3. ตรวจสอบภาษีเชิงรกุ    

4. พัฒนาบุคลากร 

5. ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน              บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนงนุช  สีหานาวี ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 73000 ต่อ 215
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางถอฟ้า  ล่ิมประยูร ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 73000 ต่อ 211
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายละนอง  แก้วศรีช่วง ต าแหน่ง โทรศัพท์ 73000 ต่อ 311
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี   ฝ่ายติดตามและประเมินผล 

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.ภาคและพ้ืนท่ีกระจายเป้าหมายเป็นรายเดือน Output : บาท 498,843,900.00  579,438,900.00 637,336,800.00 668,352,800.00 592,231,900.00 617,440,100.00 634,500,300.00 551,755,200.00 580,563,600.00 537,068,400.00 544,291,100.00 457,439,100.00 6,899,262,100.00   ภาคท่ี 3
รายพ้ืนท่ีสาขา จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิต บาท 97,151,500.00    110,165,200.00 140,900,200.00 159,555,400.00 137,449,900.00 132,746,400.00 141,746,700.00 145,006,600.00 148,116,600.00 136,510,400.00 124,374,300.00 84,370,500.00  1,558,093,700.00   พ้ืนท่ีนครราชสีมา
2.พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาด าเนินการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ท่ีจัดเก็บได้ บาท 2,631,200.00     3,293,400.00    4,677,000.00    3,768,100.00    2,977,800.00    3,080,100.00    3,047,000.00    2,952,500.00    2,693,500.00    2,809,700.00    2,826,800.00    2,907,900.00    37,665,000.00       พ้ืนท่ีชัยภูมิ
การจดทะเบียนสรรพสามิต ออกใบอนุญาต บาท 213,394,400.00  218,145,700.00 220,968,600.00 243,191,100.00 245,448,200.00 244,925,700.00 233,654,300.00 175,523,600.00 214,178,500.00 169,518,900.00 201,446,600.00 134,283,800.00 2,514,679,400.00   พ้ืนท่ีบุรีรัมย์
และส ารวจ  ราคาขายปลีกแนะน า พร้อมท้ังบันทึก บาท 311,600.00        357,500.00      1,248,000.00    712,500.00      290,300.00      470,600.00      186,300.00      226,200.00      195,500.00      130,200.00      337,800.00      51,000.00        4,517,500.00         พ้ืนท่ียโสธร
เป็นฐานข้อมูลในระบบงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิต บาท 2,288,800.00     2,410,800.00    2,433,100.00    2,674,000.00    2,464,000.00    2,363,600.00    2,261,500.00    2,240,600.00    1,906,300.00    1,790,200.00    1,743,800.00    1,551,200.00    26,127,900.00       พ้ืนท่ีร้อยเอ็ด
3.ภาครวบรวมและตรวจสอบการจัดเก็บภาษีฯ บาท 620,000.00        822,100.00      2,697,500.00    2,431,800.00    971,900.00      1,095,100.00    1,001,000.00    1,068,400.00    1,004,200.00    934,200.00      935,700.00      882,200.00      14,464,100.00       พ้ืนท่ีศรีสะเกษ
ของพ้ืนท่ีจากงบเดือนกับระบบสารสนเทศหลักของ บาท 1,071,200.00     1,731,200.00    4,578,800.00    2,931,900.00    1,246,400.00    1,324,600.00    1,372,100.00    1,296,000.00    1,384,900.00    1,219,600.00    1,236,200.00    2,038,900.00    21,431,800.00       พ้ืนท่ีสุรินทร์
กรมสรรพสามิต บาท 181,138,500.00  242,121,300.00 258,861,900.00 252,678,800.00 201,172,700.00 231,278,300.00 251,110,200.00 223,319,300.00 210,994,900.00 224,058,000.00 211,183,000.00 230,983,000.00 2,718,899,900.00   พ้ืนท่ีอุบลราชธานี
4.ติดตาม และเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป บาท 236,700.00        391,700.00      971,700.00      409,200.00      210,700.00      155,700.00      121,200.00      122,000.00      89,200.00        97,200.00        206,900.00      370,600.00      3,382,800.00         พ้ืนท่ีอ านาจเจริญ
ตามเป้าหมายและด าเนินการออกตรวจควบคุม Outcome :
แนะน า ให้ความรู้ ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบ ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษี ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
อุตสาหกรรม/ผู้ได้รับอนุญาตต่าง ๆ  ตลอดท้ัง ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย
เจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตให้ปฏิบัติอุตสาหกรรม/ผู้ได้รับ
ให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายของกรมสรรพสามิตก าหนด
5.วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี เพ่ือหาสาเหตุ
ของปัญหา/อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี
6.สรุปรายงานผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
และติดตาม ประเมินผลการจัดเก็บภาษี (รายเดือน)

292,800.00

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

หน่วยงานกิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

โครงการท่ี 1  จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
(นางถอฟ้า  ล่ิมประยูร)

ถอฟ้า  ล่ิมประยูร

(นายละนอง  แก้วศรีช่วง)
ละนอง  แก้วศรีช่วง

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 3 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2.เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมายร้อยละ   10
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2. ส่งเสริมให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน        เงินงบประมาณ  61,560.00   บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน    764,640.00  บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวพักตร์บวร  ทองฉลวยรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 73000 ต่อ 113  หรือ 062-6015215
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายพูนรัตน์ กัปตัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 73000 ต่อ 113  หรือ 098-1725930
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายละนอง  แก้วศรีช่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 โทรศัพท์ 73000 ต่อ 100  หรือ 098-2806430
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม  

 ต.ค.62  พ.ย.62  ธ.ค.62  ม.ค.63  ก.พ.63  มี.ค.63  เม.ย.63  พ.ค.63  มิ.ย.63  ก.ค.63  ส.ค.63  ก.ย.63
ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายภาษี Output:
สรรพสามิต รวมท้ังประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ จ านวนคดี คดี             147.00             148.00             157.00             147.00             171.00             175.00             185.00             193.00             191.00             179.00             194.00              161.00            2,048.00  
ความเข้าใจเก่ียวกับกฏหมายภาษีสรรพสามิต จ านวนเงินน าส่งคลัง 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     2,196,100.00     2,302,500.00     2,381,200.00     2,333,200.00     2,730,700.00     2,221,800.00     22,845,600.00 ภาคท่ี 3
แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน จ านวนคดี คดี               25.00               25.00               32.00               20.00               42.00               23.00               23.00               23.00               29.00               32.00               34.00               12.00 320.00              
ให้ปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบและข้อบังคับ จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       148,000.00       135,100.00       276,200.00         81,900.00       645,100.00       108,900.00       122,900.00       121,800.00       206,200.00       253,200.00       342,800.00          58,600.00 2,500,700.00     
ของทางราชการได้อย่างถูกต้อง เพ่ือสนับสนุน จ านวนคดี คดี               18.00               21.00               21.00               18.00               21.00               21.00               21.00               21.00               21.00               18.00               21.00               18.00 240.00              
การบริหารการจัดเก็บภาษีให้บรรลุเป้าหมาย จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท         87,300.00         87,300.00         87,300.00         87,300.00         87,300.00         87,300.00       203,700.00       203,700.00       203,700.00       203,700.00       203,700.00        204,800.00 1,747,100.00     
อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ จ านวนคดี คดี               17.00               19.00               20.00               20.00               19.00               21.00               22.00               21.00               20.00               22.00               22.00               17.00 240.00              
ให้กับองค์กร จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       100,000.00       170,000.00       180,000.00       190,000.00       160,000.00       240,000.00       250,000.00       230,000.00       210,000.00       250,000.00       220,000.00        100,000.00 2,300,000.00     

จ านวนคดี คดี                4.00                2.00                3.00                4.00                5.00               10.00               17.00               21.00               12.00                7.00               10.00                 1.00 96.00                
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท         28,500.00          3,200.00          4,000.00          8,300.00         77,000.00       304,000.00         42,000.00       126,000.00         94,000.00         45,000.00       280,000.00           5,500.00 1,017,500.00     
จ านวนคดี คดี                9.00               10.00                9.00               10.00               10.00               11.00               10.00               12.00               10.00               11.00               10.00                 8.00 120.00              
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       150,000.00       150,000.00       150,000.00       150,000.00       150,000.00       150,000.00       280,000.00       276,100.00       280,000.00       265,000.00       265,000.00        255,000.00 2,521,100.00     
จ านวนคดี คดี               20.00               16.00               17.00               18.00               22.00               33.00               31.00               34.00               38.00               33.00               35.00               33.00 330.00              
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       284,400.00       213,500.00       237,000.00       260,800.00       317,600.00       474,000.00       450,200.00       497,600.00       545,000.00       474,000.00       511,900.00        474,000.00 4,740,000.00     
จ านวนคดี คดี               26.00               26.00               26.00               26.00               20.00               26.00               31.00               31.00               31.00               25.00               31.00               41.00 340.00              
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       250,000.00       250,000.00       250,000.00       250,000.00       250,000.00       250,000.00       700,000.00       700,000.00       700,000.00       700,000.00       700,000.00        790,800.00 5,790,800.00     
จ านวนคดี คดี               24.00               25.00               25.00               26.00               26.00               24.00               25.00               25.00               25.00               26.00               24.00               25.00 300.00              
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00       127,300.00        127,300.00 1,527,600.00     
จ านวนคดี คดี                4.00                4.00                4.00                5.00                6.00                6.00                5.00                5.00                5.00                5.00                7.00                 6.00 62.00                
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท         15,000.00         15,000.00         15,000.00       150,000.00       100,000.00         50,000.00         20,000.00         20,000.00         15,000.00         15,000.00         80,000.00        205,800.00 700,800.00        
Outcome :

 ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 
 ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

พ้ืนท่ีร้อยเอ็ด

พ้ืนท่ีศรีสะเกษ

พ้ืนท่ีสุรินทร์

พ้ืนท่ีอุบลราชธานี

พ้ืนท่ีอ านาจเจริญ

ละนอง  แก้วศรีช่วง

พ้ืนท่ีนครราชสีมา

พ้ืนท่ีชัยภูมิ

พ้ืนท่ีบุรีรัมย์

พ้ืนท่ียโสธร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 2  ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ตัวช้ีวัด หน่วยนับกิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ินไตรมาสท่ี 1 หน่วยงาน

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
( นายพูนรัตน์ กัปตัน )

พูนรัตน์ กัปตัน

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
นายละนอง  แก้วศรีช่วง
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือให้ค าแนะน าผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภาษี  ด้านนโยบายการจัดเก็บภาษี
และบทบาทหน้าท่ีของผู้เสียภาษีตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
3. เพ่ือป้องปรามผู้หลบเล่ียงภาษีโดยใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย สร้างความเป็นธรรม ในระบบภาษีสรรพสามิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 10 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การบริหารการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย

2. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของทางราชการ ก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้ประกอบการ รวมถึงต่อกรมสรรพสามิต
3. สร้างความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี และเพ่ิมศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างท่ัวถึง

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ 90,560.00 บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวเกษร  จาระนัย ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 73000 - 1 ต่อ 500
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายพูนรัตน์  กัปตัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 73000 - 1 ต่อ 113
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายละนอง  แก้วศรีช่วง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 โทรศัพท์ 73000 - 1 ต่อ 312
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และคัดเลือกรายเพ่ือเสนอ Process :
ขออนุมัติจัดท าแผนการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2. ด าเนินการจัดท าแผนฯ ก าหนดรายท่ีเข้าตรวจและจัดท า
หนังสือน าตัวออกตรวจตามระเบียบการตรวจสอบภาษี
3. ออกตรวจก ากับดูแล/ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Field Audit)
 ณ โรงอุตสาหกรรม และสถานบริการหรือร่วมกับส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขาท่ีรับผิดชอบ พร้อมแนะน า
ข้อกฎหมาย ระเบียบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 
 และนโยบายภาษีของกรมสรรพสามิต
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ
หรือออกหนังสือเชิญ/หนังสือเรียก
5. สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภาษี
เสนอผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
และแจ้งให้ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี รับทราบผลการตรวจสอบ

Output :
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

ละนอง  แก้วศรีช่วง
นายละนอง  แก้วศรีช่วง

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 3  ตรวจสอบภาษีเชิงรุก

พูนรัตน์ กัปตัน
(นายพูนรัตน์ กัปตัน)

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 

กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

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

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 

3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตกับประชาชนและผู้เสียภาษี

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนมีความเข้าใจบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต

2. ประชาชนมีความเข้าใจในกฎหมายสรรพสามิตส่งผลให้การจัดเก็บภาษีบรรลุเป้าหมาย

                             3. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ 100,000.00 บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  -  บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฏิบัติงาน) นางสาวจารุวรรณ  ศรีดงพลับ  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ   โทรศัพท์ 73000-1 ต่อ 313
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสมควร   แสนสุข   ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ 73000-1 ต่อ 311
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายละนอง  แก้วศรีช่วง ต าแหน่ง  โทรศัพท์ 73000-1 ต่อ 311
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1. การประชาสัมพันธ์ Process :    

 - เว็บไซต์ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100

 - จัดท าแผ่นพับแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบ

อุตสาหกรรม/สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติ Output :  

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ ฉบับ 50 50 50 150

 - จัดท าป้ายไวนิล / โบว์ชัวร์ / สต๊ิกเกอร์ จ านวนคร้ังในการจัดรายการวิทยุ คร้ัง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 1 3

 2. การจัดรายการวิทยุ ของส านักงานสรรพสามิตภาค Outcome : 

 3. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85 85 85 85

โดยเจ้าหน้าท่ีของส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี 

หรือประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 4  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

นายละนอง  แก้วศรีช่วง

ละนอง  แก้วศรีช่วง

นางสมควร  แสนสุข

สมควร  แสนสุข

 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3   

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้  ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติ

ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าท่ี ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความเข้าใจในบทบาท 

หน้าท่ี และสร้างความเช่ือม่ันในภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 80

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3 และหน่วยงานในสังกัด

 มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี

2. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3  และหน่วยงานในสังกัด

ความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

3. ประชาชน  เจ้าหน้าท่ี และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและม่ันใจในภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ    บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 1,000,000  บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวปาลินี  วงษ์ท้าว   ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์    73000 ต่อ 204
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายวัลลภ  อุทุมพันธ์ ต าแหน่ง   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทรศัพท์    73000 ต่อ 201
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายละนอง  แก้วศรีช่วง ต าแหน่ง โทรศัพท์    73000 ต่อ 311
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3  ส่วนอ านวยการ  ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การพิจารณาและจัดท าโครงการฝึกอบรม/สัมมนา Process : 

ขอโอนเงินและของบประมาณ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100

2. พัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรม/สัมมนา

Output :

จ านวนผู้เข้าอบรม คน 50 50 50 50 200

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 1 4

Outcome :

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 80 80 80 80

นายละนอง  แก้วศรีช่วง

โครงการท่ี 5  พัฒนาบุคลากร

ละนอง  แก้วศรีช่วง

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
(นายวัลลภ  อุทุมพันธ์)

วัลลภ  อุทุมพันธ์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 3
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 
  

1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก 

4. ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต 

5. พัฒนาบุคลากร 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน   
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือทราบปัญหา/อุปสรรค พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ  1
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ด าเนินการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตได้ตามเป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋 เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางภัทราวดี  ต้ังชัยสิทธิกุล ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 042222856 ต่อ 106
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางจุไรรัตน์  เคนหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 042222856 ต่อ 109
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุชาดา  โชนะโต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 โทรศัพท์ 042222856
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน 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.

1. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต Output :
เป็นรายสินค้าและบริการ จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ 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
2. จัดท าแผนออกตรวจ เร่งรัด ติดตามการ  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
จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต  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 กาฬสินธ์ุ
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 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
เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป  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 หนองบัวล าภู
 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 :
ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย

ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

โครงการท่ี 1  จัดเก็บภาษีสรรพสามิต
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4
(นางสุชาดา  โชนะโต)

สุชาดา  โชนะโต

(ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี)
(นางจุไรรัตน์  เคนหาญ)

จุไรรัตน์  เคนหาญ

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1

หนา้ 101



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเร่งรัดการปราบปรามผู้กระท าผิดตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ท าให้การจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ  10
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การป้องปรามผู้กระท าผิดด าเนินการได้อย่างมีประสิทธภาพ ส่งผลให้จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋 เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 1,641,000.00   บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวอัญมณี  อินติสร้อย ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต โทรศัพท์ 74000 ต่อ 302
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายกิตติภพ  ส าราญ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 74000 ต่อ 302
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุชาดา  โชนะโต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี  4 โทรศัพท์ 74000 ต่อ 302
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี  4

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน 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 :
จ านวนคดี คดี                 149                 142                 156                 172                 201                 175                 159                 155                 140                 136                 136                 134                 1,855 ภาคท่ี 4
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 746,500.00      807,100.00      993,900.00      1,139,100.00   1,258,300.00   1,061,300.00   1,038,000.00   997,400.00      838,000.00      916,200.00      845,600.00      915,900.00          11,557,300.00
จ านวนคดี คดี                   15                   15                   15                   15                   15                   15                   15                   15                   15                   15                   15                   15                    180 กาฬสินธ์ุ
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00        17,500.00          210,000.00
จ านวนคดี คดี                   22                   22                   22                   22                   21                   21                   22                   22                   22                   22                   21                   21                    260 ขอนแก่น
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        36,000.00        36,000.00        36,000.00        36,000.00        31,200.00        31,200.00        36,000.00        36,000.00        36,000.00        36,000.00        31,200.00        31,200.00          412,800.00
จ านวนคดี คดี                   12                    8                   12                   27                   55                   31                   17                   24                   13                    9                   10                    7                    225 นครพนม
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        30,500.00        55,900.00        44,000.00       140,000.00       259,800.00        83,400.00        75,900.00       130,300.00        84,200.00       156,900.00        86,200.00       152,900.00       1,300,000.00
จ านวนคดี คดี                   10                    6                    6                    8                    8                    6                   12                    8                    6                    6                    6                    6                      88 มหาสารคาม
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        13,800.00          9,000.00        11,400.00        12,600.00        13,200.00          9,000.00        16,200.00        13,200.00          8,400.00          8,400.00          8,400.00          8,400.00          132,000.00
จ านวนคดี คดี                   15                   15                   15                   18                   18                   18                   20                   20                   20                   20                   20                   21                    220 มุกดาหาร
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        60,000.00        60,000.00        60,000.00       108,000.00       108,000.00       108,000.00       108,000.00       166,900.00       164,400.00       164,400.00       164,400.00       164,400.00       1,436,500.00
จ านวนคดี คดี                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                    120 สกลนคร
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        50,300.00        50,300.00        46,700.00        46,700.00        50,300.00        53,900.00        46,700.00        45,800.00        54,800.00        50,300.00        50,300.00        53,900.00          600,000.00
จ านวนคดี คดี                   12                   12                   15                   15                   15                   15                   15                   14                   12                   12                   12                   12                    161 หนองคาย
จ านวนเงินส่งคลัง บาท       310,000.00       310,000.00       510,000.00       510,000.00       510,000.00       510,000.00       510,000.00       360,000.00       260,000.00       260,000.00       260,000.00       260,000.00       4,570,000.00
จ านวนคดี คดี                    3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                    3                      36 หนองบัวล าภู
จ านวนเงินส่งคลัง บาท          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00          8,000.00           96,000.00
จ านวนคดี คดี                   10                   11                   18                   14                   16                   16                   15                    9                    9                    9                    9                    9                    145 เลย
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        60,000.00       100,000.00       100,000.00       100,000.00       100,000.00        80,000.00        80,000.00        80,000.00        65,000.00        75,000.00        80,000.00        80,000.00       1,000,000.00
จ านวนคดี คดี                   32                   32                   32                   32                   32                   32                   22                   22                   22                   22                   22                   22                    324 อุดรธานี
จ านวนเงินส่งคลัง บาท       135,400.00       135,400.00       135,300.00       135,300.00       135,300.00       135,300.00       114,700.00       114,700.00       114,700.00       114,700.00       114,600.00       114,600.00       1,500,000.00
จ านวนคดี คดี                    8                    8                    8                    8                    8                    8                    8                    8                    8                    8                    8                    8                      96 บึงกาฬ
จ านวนเงินส่งคลัง บาท        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00        25,000.00          300,000.00
Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย  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

โครงการท่ี 2  ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย

การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต

(นางสุชาดา  โชนะโต)
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

(หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
( นายกิตติภพ  ส าราญ )

กิตติภพ  ส าราญ

สุชาดา  โชนะโต

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1

ผู้รับผิดชอบหลัก

หนา้ 102



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง                                                                                         ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายภาษี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยให้ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2. เพ่ือเป็นการหารายได้ให้แก่รัฐ
3. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
4. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต    

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 28 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการมีการช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปรามการกระท าผิด

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผู้ประกอบการสรรพสามิตและได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายของกรมสรรพสามิตสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ 74,600.00 บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท ำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน) นางชวนพิศ  ราชนา  ต ำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ โทรศัพท์  042 -326930 ต่อ 302
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสุบรรณ  รัตนพุทธคุณ  ต ำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์  042 -326930 ต่อ 302
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุชาดา  โชนะโต  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 โทรศัพท์   042 - 222856
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดท าแผนตรวจสอบภาษี Process : 
2. วิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น สรุปผลการวิเคราะห์ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 5 5 5
3. ออกหนังสือเรียก/เชิญ/ออกตรวจ Output :
4.การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ จ านวนรายท่ีตรวจสอบทางบัญชีแล้วเสร็จ ราย 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 28
5.สรุปผลการตรวจสอบภาษีและปิดส านวนออกตรวจ
โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 Outcome :

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 28

โครงกำรท่ี 3  ตรวจสอบภำษีเชิงรุก
โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ
(นางสุบรรณ  รัตนพุทธคุณ)

สุบรรณ  รัตนพุทธคุณ

ออกตรวจโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4
(นางสุชาดา  โชนะโต)

สุชาดา  โชนะโต

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

69,600.00

หนา้ 103



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต    ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในความควบคุมของกรมสรรพสามิต      
3. เพ่ือสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที 4 
กับประชาชน และผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต
4. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตมากข้ึน

2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและวิธีปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
3. บุคลากรภายในภาคท่ี 4 มีความรู้ความเข้าใจและวิธีปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋 เงินงบประมาณ  บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวดาริกา  เมืองนาง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 042222856 ต่อ 106
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางจุไรรัตน์  เคนหาญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 042222856 ต่อ 109
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุชาดา  โชนะโต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 โทรศัพท์ 042222856
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.การร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี Process : 
และบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด
อุดรธานี

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100
Output :
จ านวนคร้ังท่ีออกประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 1 4
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85 85 85 85
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85 85 85 85

2.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ Process : 
ได้แก่ ผ่านเว็บไวต์ และผ่านการออกตรวจติดตาม
แนะน าผู้ประกอบการ

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100
Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 1 4
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85 85 85 85
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85 85 85 85

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

20,000.00                

โครงการท่ี 4  ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สุชาดา  โชนะโต
(นางสุชาดา  โชนะโต)

(ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี)
(นางจุไรรัตน์  เคนหาญ)

จุไรรัตน์  เคนหาญ

หนา้ 104



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลต้นแบบ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลต้นแบบสามารถเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพและมีทักษะท่ีหลากหลาย
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋 เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายสุทธิโรจน์  อนุเสวตวงศ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทรศัพท์ 74000 ต่อ 205
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางอัมรา  ราสมุสเซ่น ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 74000 ต่อ 205
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุชาดา  โชนะโต ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 โทรศัพท์ 74000 ต่อ 205
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4 ส่วนอ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการ ร้อยละ 100 100 100 100 100
ด าเนินงาน
Output :
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คน 80 60 100 150 390
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 1 4
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100 100 100 100 100

โครงการท่ี 5  พัฒนาบุคลากร
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สุชาดา  โชนะโต
(นางสุชาดา  โชนะโต)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 4

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
(นางอัมรา  ราสมุสเซ่น)

อัมรา  ราสมุสเซ่น

1,000,000.00               

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 3ไตรมาสท่ี 2ไตรมาสท่ี 1

หนา้ 105



สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
 

1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

3. แผนตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ) 

4. แผนประชาสัมพันธ์ 

5. แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

-

เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด ลงช่ือ

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด 

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

� เงินงบประมาณ บาท � เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางจิรานันท์  สุดหอม ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 0 5324 0486 ต่อ 207
นายชาตรี  สุขสิทธ์ิ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 0 5324 0486 ต่อ 209 

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายปัณณทัต  ใจทน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 โทรศัพท์ 0 5324 0486 ต่อ 102
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด 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.

กิจกรรมท่ี 1 จัดสรรและก าหนดเป้าหมาย Output : บาท    275,532,300.00    302,268,900.00    311,595,500.00    316,167,800.00    293,749,000.00    300,246,200.00    337,440,600.00    331,263,800.00    322,980,600.00    310,263,500.00    303,492,100.00    299,079,100.00    3,704,079,400.00 ภาคท่ี 5

มอบหมายให้สรรพสามิตพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมท้ัง จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิต 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

ตรวจวิเคราะห์เอกสารการช าระภาษี (ร้อยละ 15) ท่ีจัดเก็บได้ 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

กิจกรรมท่ี 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

กิจกรรมท่ี 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 แม่ฮ่องสอน

ในการจัดเก็บภาษีได้สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย 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 ล าปาง

(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 ล าพูน

กิจกรรมท่ี 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) Outcome : 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปรายงานการติดตามและประเมิน ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ผลการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 15)

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ปัณณทัต  ใจทน

หน่วยงานรวมท้ังส้ิน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

                 ชาตรี  สุขสิทธ์ิผู้รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 (นายชาตรี  สุขสิทธ์ิ)

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาด าเนินการ

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

โครงการท่ี 1 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)      (นายปัณณทัต  ใจทน)

หนา้ 106



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ ฐากร  เกิดอินทร์
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การกระท าผิดกฎหมายลดลง การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท 

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายวีระชัย ศิริพานกูล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 75000
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายฐากร  เกิดอินทร์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 75000 ต่อ 201
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายปัณณทัต ใจทน  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 75000 ต่อ 102
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด 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.

output:
จ านวนคดี คดี 377               377               376               382               370               413               400               389               396               387               392               385               4,644              
จ านวนเงินน าส่งคลัง 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   2,901,400.20   2,851,800.20   2,809,199.80   2,767,699.80      2,724,500.00   33,580,199.58
จ านวนคดี คดี                  81                  81                  81                  80                  79                108                103                  85                  81                  81                  80                  80               1,020
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      322,500.00      382,200.00      262,200.00      430,800.00      293,600.00      417,500.00      546,200.00      415,600.00      320,500.00      278,600.00      274,700.00      255,600.00     4,200,000.00 เชียงใหม่
จ านวนคดี คดี                  91                  91                  91                  91                  91                  91                  91                  91                  91                  93                  93                  95               1,100
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      760,000.00      760,000.00      760,000.00      760,000.00      760,000.00      760,000.00      760,000.00      760,000.00      760,000.00      765,000.00      765,000.00      769,000.00     9,139,000.00 เชียงราย
จ านวนคดี คดี                  31                  31                  33                  34                  30                  37                  34                  36                  41                  39                  39                  37                 422
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      350,000.00      350,000.00      370,000.00      370,000.00      340,000.00      400,000.00      390,000.00      390,000.00      420,000.00      410,000.00      410,000.00      400,000.00     4,600,000.00 น่าน
จ านวนคดี คดี                  25                  25                  25                  25                  25                  25                  27                  27                  27                  27                  27                  27                 312
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      240,000.00      240,000.00      240,000.00      240,000.00      240,000.00      240,000.00      260,000.00      260,000.00      260,000.00      260,000.00      260,000.00      260,000.00     3,000,000.00 พะเยา
จ านวนคดี คดี                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                  35                 420
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      350,000.00      395,500.00      395,500.00      415,500.00      400,000.00      410,000.00      406,000.00      405,000.00      400,000.00      405,000.00      375,000.00      375,000.00     4,732,500.00 แพร่
จ านวนคดี คดี                  21                  20                  19                  19                  18                  23                  19                  21                  23                  20                  24                  19                 246
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      102,900.00        99,700.00        95,500.00        95,500.00        87,000.00      111,600.00        95,800.00      102,500.00      109,600.00        97,900.00      118,400.00        92,300.00     1,208,700.00 แม่ฮ่องสอน

จ านวนคดี คดี                  50                  50                  50                  55                  50                  50                  50                  50                  55                  50                  50                  50                 610
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      216,600.00      216,600.00      216,600.00      216,600.00      216,600.00      216,600.00      216,600.00      216,600.00      216,800.00      216,800.00      216,800.00      216,800.00     2,600,000.00 ล าปาง
จ านวนคดี คดี                  17                  17                  16                  17                  16                  17                  16                  17                  17                  16                  17                  17                 200
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท        51,000.00        51,000.00        48,000.00        51,000.00        48,000.00        51,000.00        48,000.00        51,000.00        51,000.00        48,000.00        51,000.00        51,000.00       600,000.00 ล าพูน
จ านวนคดี คดี                  26                  27                  26                  26                  26                  27                  25                  27                  26                  26                  27                  25                 314
จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท      270,200.00      288,000.00      240,000.00      303,400.00      299,200.00      294,000.00      261,100.00      300,700.00      313,900.00      327,900.00      296,800.00      304,800.00     3,500,000.00 อุตรดิตถ์
Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมาย

                 10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                   10

ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลัง
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                   10

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ส่วนตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม

รวม

ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย    ร้อยละ      10

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

                   ปัณณทัต  ใจทน
(นายปัณณทัต  ใจทน)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ภาคท่ี 5

รวมท้ังส้ิน

ผู้อนุมัติ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. สืบสวนหาข่าว เบาะแสการกระท าผิด
2. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการปฏิบัติงาน
3. ออกตรวจปราบปรามการกระท าผิดเชิงรุกโดย
บูรณาการ่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
4. ประสานงานและเช่ือมโยงเครือข่ายภายในและ
ภายนอกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
5. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม
แก่หน่วยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

2,116,800                              

(นายฐากร  เกิดอินทร์)
ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ  ป้องกันและปราบปราม

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

หนา้ 107



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับแนวทางประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการช าระภาษี ลงช่ือ

2. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ 223,400    เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางณัฐธยาน์ เหมราสวัสด์ิ  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการ โทรศัพท์    75000 ต่อ 203
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายฐากร เกิดอินทร์  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์    75000 ต่อ 201
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายปัณณทัต ใจทน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 โทรศัพท์    75000 ต่อ 102
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

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. ด าเนินการจัดท าแผน Process :  

2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการ

3. ขออนุมัติออกตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จณ สถาน
ประกอบการ

Output : 
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 1 1 1 1 4

4. ด าเนินการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถาน
ประกอบการ ฉบับ 1 1 1 1 4

5. รายงานผลการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถาน
ประกอบการ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก (ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ) 

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

5 5 5

รวมท้ังส้ิน

 ฐากร เกิดอินทร์

 ( นายปัณณทัต ใจทน )
ผู้อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบหลัก
   ( นายฐากร เกิดอินทร์ )

ปัณณทัต ใจทน

Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

บาท -

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 4 ฉบับ

ระดับ

หนา้ 108



การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของกรมสรรพสามิต แก่ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับกรมสรรพสามิต และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
3. เพ่ือสนับสนุนนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ร้อยละ 85
1. หน่วยงานของกรมสรรพสามิตมีภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสาธารณชน
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชนท่ัวไป และบุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง และรวดเร็ว
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

󠆋    เงินงบประมาณ - บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน - บาท
นายจรัส  มูลม่ัง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 75000 ต่อ 111
นายสว่าง  จิโน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 75000 ต่อ 106
นายปัณณทัต  ใจทน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 โทรศัพท์ 75000 ต่อ 102

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 4 ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

สว่าง  จิโน
(นายสว่าง  จิโน)

ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

1. การจัดท าสรุปผลการปฎิบัติงาน (รายเดือน 12 ฉบับ) (ร้อยละ 30) 2.5 2.5 2.5
    - จัดเตรียมข้อมูล
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    - จัดท าต้นฉบับ
    - ด าเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

2.5 2.5

ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

2.5 1002.5 2.5 2.5 2.52.5 2.5

5 5
    - ก าหนดรูปแบบ และเน้ือหา
    - จัดเตรียมข้อมูล
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    - จัดท าต้นฉบับ

    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ

5
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ
2. การจัดท าจุลสาร (รายไตรมาส 4 ฉบับ) (ร้อยละ 20) 5

    - น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
    - ด าเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

   ปัณณทัต  ใจทน
(นายปัณณทัต  ใจทน)

              ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

หนา้ 110



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

Output : 
จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ ฉบับ 1 1 4 1 1 3 1 1 3 1 1 3

จ านวนคร้ังท่ีจัดประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1

Outcome : 
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 85

3. การจัดท าสรุปผลการปฎิบัติงาน (รายปี 1 ฉบับ) (ร้อยละ 10) 10
    - ก าหนดรูปแบบ และเน้ือหา
    - จัดเตรียมข้อมูล
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    - จัดท าต้นฉบับ
    - น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา
    - ด าเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ

104. ผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 40) 10 10
    - ก าหนดรูปแบบ และเน้ือหาของส่ือแต่ละประเภท
    - จัดเตรียมข้อมูล
    - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
    - จัดท าต้นฉบับ
    - ด าเนินการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ

21

1

85

85

10

หนา้ 110



 
ลงช่ือ

1.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการ ลงช่ือ
2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ วิธี แนวทางในการปฏิบัติงาน
3.  เพ่ือรับทราบนโยบายการบริหารงานของกรมสรรพสามิตและน ามาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
4.  เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
� เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางประโลมใจ  ลายภูค า  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 75000 ต่อ 302
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 75000

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายปัณณทัต  ใจทน  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 75000 ต่อ 103
ส่วนอ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 100
50
20

Output :
จ านวนผู้เข้าอบรม 150 150
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม 3 3
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมิน

ร้อยละ 80 80

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 5  พัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 (นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์)

           นิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80

กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -                                               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

บุคลากรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ                  ปัณณทัต  ใจทน

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

     (นายปัณณทัต  ใจทน)

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 1,000,000.00             

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
ไตรมาสท่ี 1

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร
2. ด าเนินการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ตามท่ีกรม
3. สรุปโครงการ และรายงานผลการด าเนิน

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

หนา้ 111



สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 
 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต 

3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก 

4. ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

5. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมอือาชีพ 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้อนุมัติ   ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠄀 เงินงบประมาณ บาท 󠄀 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสุพัฒตรา แย้มดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงาน โทรศัพท์ 76000
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสามารถ  พิมพ์หนู  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 76000 ต่อ 110
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) ว่าท่ีร้อยตรี ประยุทธ์ เสตถาภิรมย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 โทรศัพท์ 76000 ต่อ 210
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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   1,226,146,700.00   1,165,626,100.00   1,129,453,300.00   992,366,600.00    15,657,636,100.00     ภาคท่ี 6

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         1,170,500.00         1,126,800.00         1,145,100.00         1,165,800.00        19,562,400.00           พิษณุโลก

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   1,141,362,000.00   1,078,322,300.00   979,390,400.00     877,827,900.00    13,976,654,800.00     ก าแพงเพชร

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         5,563,600.00         5,689,800.00         5,630,900.00         5,622,400.00        63,349,200.00           ตาก

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       65,513,100.00       66,912,300.00       129,621,900.00     95,164,100.00      1,327,700,200.00       นครสวรรค์

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           169,000.00           152,400.00           148,900.00           143,400.00          4,310,000.00            พิจิตร

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         8,050,300.00         8,054,400.00         8,474,700.00         8,192,100.00        208,645,800.00         เพชรบูรณ์

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         2,889,500.00         3,939,400.00         3,610,900.00         2,819,900.00        40,265,200.00           สุโขทัย
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         1,428,700.00         1,428,700.00         1,430,500.00         1,431,000.00        17,148,500.00           อุทัยธานี

Outcome :
ร้อยละของจ านวนรายได้
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

        ประยุทธ  เสตถาภิรมย์

1 1

            ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

(นายสามารถ  พิมพ์หนู)
 ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

หน่วยงาน

 - 

ไตรมาสท่ี 4

         สามารถ  พิมพ์หนู

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

จ านวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้

ร้อยละ 1

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  โครงการท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

1

(ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์)
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

1

1.กระจายเป้าหมายการจัดเก็บภาษีฯ ไปยังสรรพสามิต
พ้ืนท่ี 8 พ้ืนท่ี และให้ค าแนะน าปรึกษาสรรพสามิตพ้ืนท่ี 
ในการก าหนดกลยุทธ์ฯ การจัดเก็บภาษีฯ เพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
2.วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และประเมินความเสียงของ
ผู้ประกอบการ ในพ้ืนท่ี
3.ตรวจปฏิบัติการ
4.วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา และอุปสรรคท าให้
ผลการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขและปรับกลยุทธ์
5.ตรวจติดตามและประเมินผล
6.สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล 1 1 1 1 11
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบผลิตน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย ท าการกระท าผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย

กรมสรรพสามิต พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสุพัฒตรา แย้มดี                             ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงาน                                                โทรศัพท์  76000

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายเล็ก  แคล้วภัย                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม                               โทรศัพท์  76000 ต่อ 230

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6                                         โทรศัพท์ 76000 ต่อ 210

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6                  ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ตัวช้ีวัด

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 :

 จ านวนคดี คดี 148                 148                 151                 155                 152                 155                 152                 160                 158                 149                 148                 147                 1,823                  ภาค5

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม  จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 929,700.00       928,500.00       964,700.00       1,000,500.00     970,900.00       1,002,300.00     1,030,700.00     1,071,500.00     1,061,300.00     1,026,500.00     1,021,700.00     1,009,500.00     12,017,800.00       

 จ านวนคดี คดี 4                    4                    4                    4                    4                    4                    4                    4                    4                    4                    4                    4                    48                      ก ำแพงเพชร
 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         31,000.00         372,000.00           

4. รายงานสรุปการด าเนินการปราบปรามผู้กระท าผิด  จ านวนคดี คดี 32                   32                   32                   34                   32                   34                   32                   34                   32                   32                   32                   32                   390                     ตำก

 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 320,000.00       320,000.00       350,000.00       350,000.00       330,000.00       350,000.00       360,000.00       360,000.00       360,000.00       370,000.00       370,000.00       360,000.00       4,200,000.00         
 จ านวนคดี คดี 8                     8                     8                     8                     8                     8                     8                     8                     8                     8                     8                     8                     96                      นครสวรรค์
 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         14,400.00         172,800.00           
 จ านวนคดี คดี 9                    9                    10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   8                    7                    7                    110                     พิจิตร
 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 23,000.00         23,000.00         25,000.00         25,000.00         25,000.00         25,000.00         25,000.00         25,000.00         25,000.00         27,000.00         27,000.00         25,000.00         300,000.00           
 จ านวนคดี คดี 29                   29                   29                   29                   29                   29                   29                   29                   29                   29                   29                   29                   348                     พิษณุโลก
 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       116,100.00       115,900.00       1,393,000.00         
 จ านวนคดี คดี 13                   13                   15                   14                   13                   14                   13                   14                   14                   13                   13                   12                   161                     เพชรบูรณ์
 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 41,200.00         40,000.00         44,200.00         46,000.00         36,400.00         47,800.00         41,200.00         46,000.00         35,800.00         37,000.00         32,200.00         32,200.00         480,000.00           
 จ านวนคดี คดี 44                   44                   44                   47                   47                   47                   47                   52                   52                   46                   46                   46                   562                     สุโขทัย
 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 354,000.00       354,000.00       354,000.00       378,000.00       378,000.00       378,000.00       378,000.00       414,000.00       414,000.00       366,000.00       366,000.00       366,000.00       4,500,000.00         
 จ านวนคดี คดี 9                    9                    9                    9                    9                    9                    9                    9                    9                    9                    9                    9                    108                     อุทัยธำนี
 จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 30,000.00         30,000.00         30,000.00         40,000.00         40,000.00         40,000.00         65,000.00         65,000.00         65,000.00         65,000.00         65,000.00         65,000.00         600,000.00           

Outcome :
 ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมาย

ร้อยละ 10                   10                   10                   10                   10                   10 10 10 10 10 10 10 10

 ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10 10

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563
โครงการท่ี 2  ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

(ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์)

(นายเล็ก  แคล้วภัย)

รวมท้ังส้ิน หน่วยงานกิจกรรมหลัก หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1

เล็ก  แคล้วภัย

ประยุทธ  เสตถำภิรมย์

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

3. ปราบปรามจับกุมผู้การกระท าผิดสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2559

   󠄀   เงินงบประมาณ                                                 บาท       󠄀  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน                                     บาท

ไตรมาสท่ี 4

1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท า
ผิดกฎหมายสรรพสามิต
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาคท่ี 6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการช าระภาษีของผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคในการช าระภาษี ลงช่ือ

2. เพ่ือป้องกันและปราบปรามผู้หลีกเล่ียงหรือหลบเล่ียงภาษี

3. เพ่ือให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 12 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีโดยสุจริตเกิดความรู้สึกพึงพอใจในความเป็นธรรมและเสมอภาครวมท้ังเกิดจิตส านึกท่ีดีในการยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐ

2. ผู้ประกอบการท่ีหลีกเล่ียงภาษีเกิดความเกรงกลัว ส่งผลให้ไม่มีการหลีกเล่ียงภาษีหรือมีการหลีกเล่ียงลดน้อยลง

3. รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นไปตามเป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    บาท บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก(หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายเล็ก  แคล้วภัย                                                  

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก(ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี

2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น สรุปผลการ
วิเคราะห์

ราย 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

3. ด าเนินการออกหนังสือเรียก/เชิญ/ออกตรวจ
ปฏิบัติการ

ณ โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ

4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
ผู้ประกอบการ
5. ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษี

ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

(นายเล็ก  แคล้วภัย)

  เล็ก  แคล้วภัย

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6                                       ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 334,080.00                        

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงานนางสุพัฒตรา แย้มดี                                                โทรศัพท์ 76000

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 3  ตรวจสอบภาษีเชิงรุก

รวมท้ังส้ินไตรมาสท่ี 1

ประยุทธ  เสตถาภิรมย์

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 76000 ต่อ 230

 󠄀 เงินงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี

ผู้อนุมัติ

(ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์)

    ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 โทรศัพท์ 76000 ต่อ 210

หน่วยนับ

Output :

ตัวช้ีวัด

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

Outcome :

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ    สามารถ  พิมพ์หนู

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0            (นายสามารถ  พิมพ์หนู)

กลยุทธ์ท่ี  3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 6

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดี ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตและทัศนคติท่ีดีต่อกรมสรรพสามิต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠄀 เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสุพัฒตรา แย้มดี     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงาน โทรศัพท์ 76000

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสามารถ  พิมพ์หนู  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 76000 ต่อ 110

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) ว่าท่ีร้อยตรี ประยุทธ  เสตถาภิรมย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6 โทรศัพท์ 76000 ต่อ 210
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ี
    ออกประชาสัมพันธ์นอกสถานท่ี 

Process :
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100

2. การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออ่ืนๆ Output :  
จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ ชุด 1 1 1 1 4

จ านวนคร้ังท่ีจัดประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 90 90 90 90

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 90 90 90 90 90

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5,880

ไตรมาสท่ี 4

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ผู้อนุมัติ

 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

โครงการท่ี 4 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

     ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ประยุทธ เสตถาภิรมย์ 

ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 ( ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมย์ )

ผู้รับผิดชอบหลัก 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 6
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠄀 เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสุพัฒตรา แย้มดี     ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตช านาญงาน โทรศัพท์ 76000
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์ ชูเวช  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ โทรศัพท์ 76000
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 76000 ต่อ 221
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)  ส่วนอ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.วิเคราะห์แบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมของ
ปีงบประมาณ 2562

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการ

 
ร้อยละ

 
100

 
100

2. การจัดท าแผนงาน/โครงการ ร้อยละ 100 100

3. ด าเนินการจัดโครงการอบรม/สัมมนา ร้อยละ 100 100 100 100 100

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินการโครงการ 100 100 100 100 100

Output :
จ านวนผู้เข้าอบรม ราย 45 50 45 50 190
จ านวนหลักสูตรท่ีอบรมได้ตาม
เป้าหมาย

หลักสูตร 1 1 1 1 4

จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรม คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

ร้อยละ 85 85 85 85 85

ร้อยละของบุคลากรท่ี
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 80 80 80 80 80

   ประยุทธ  เสตถาภิรมย์

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

1,000,000               

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

โครงการท่ี 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ

 ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 6
(ว่าท่ีร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์)

(นายณรงค์ ชูเวช)
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ

              ณรงค์ ชูเวช
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สำนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 
 

1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ป้องกันและปราบปรามปผูก้ระทำผิด พ.ร.บ.กฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

3. ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 

4. ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

5. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ บังอร แสงสว่าง 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการเจ็ดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย              ผู้อนุมัติ             ลงช่ือ จิติธาดา  ธนะโสภณ     
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 1
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นตามเป้าหมาย

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวปริษา  โพธ์ิพุ่ม  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 034-254-338 ต่อ 402
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวบังอร แสงสว่าง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 034-254-338 ต่อ 401
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางจิติธาดา ธนะโสภณ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 โทรศัพท์ 034-254-338 ต่อ 111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)  ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

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. รวบรวมผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต Output :  บาท 3,416,327,900.00       3,857,839,900.00       3,843,957,600.00       4,128,906,200.00       3,888,854,400.00       3,897,289,200.00       4,355,948,900.00       4,027,795,400.00       4,056,904,900.00       4,061,527,500.00       4,066,461,100.00       4,048,532,500.00       47,650,345,500.00            ภาคท่ี 7
ของทุกพ้ืนท่ี (ร้อยละ 20)   จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิต  บาท 91,303,300.00           101,408,300.00         111,409,300.00         101,409,300.00         101,359,300.00         101,324,400.00         112,984,400.00         112,984,400.00         112,988,400.00         112,984,400.00         112,984,400.00         98,147,600.00                         1,271,287,500.00 นครปฐม 1
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ท่ีจัดเก็บได้  บาท 2,570,290,500.00       2,870,600,500.00       2,870,860,500.00       3,270,700,500.00       2,970,514,500.00       2,970,393,500.00       3,270,333,500.00       2,970,263,500.00       2,970,243,500.00       2,970,233,500.00       2,970,233,500.00       2,972,115,100.00       35,646,782,600.00            นครปฐม 2
ท่ีจัดเก็บได้สูง/ต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 20)   บาท 107,475,400.00         136,078,300.00         106,281,200.00         103,243,700.00         114,972,300.00         124,995,400.00         137,079,000.00         110,055,300.00         139,848,100.00         144,944,300.00         148,965,300.00         137,873,500.00         1,511,811,800.00              กาญจนบุรี
3. เร่งรัดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของทุกพ้ืนท่ี  บาท 3,327,300.00             4,184,300.00             7,076,000.00             6,874,400.00             5,636,000.00             4,898,500.00             4,579,800.00             3,462,700.00             3,139,300.00             2,699,400.00             2,806,800.00             1,829,800.00             50,514,300.00                  ประจวบคีรีขันธ์
(ร้อยละ 20)   บาท 2,272,000.00             2,675,500.00             3,795,500.00             3,604,000.00             3,660,500.00             3,155,000.00             3,720,000.00             3,445,100.00             3,200,000.00             2,928,800.00             3,086,100.00             2,872,500.00             38,415,000.00                  เพชรบุรี
4. ออกตรวจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี  บาท 68,906,000.00           69,044,000.00           69,655,000.00           69,617,000.00           69,818,000.00           69,881,600.00           68,635,000.00           68,617,000.00           68,606,000.00           68,583,000.00           69,583,000.00           69,740,700.00           830,686,300.00                 ราชบุรี
สรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 20)   บาท 380,800.00               574,400.00               820,500.00               542,400.00               462,200.00               416,100.00               498,100.00               504,400.00               516,700.00               486,200.00               484,100.00               530,400.00               6,216,300.00                    สมุทรสงคราม
5. สรุปผล พร้อมรายงานผลการติดตาม และ  บาท 570,989,200.00         671,354,200.00         671,509,200.00         571,114,200.00         621,064,200.00         620,894,200.00         756,160,600.00         756,100,600.00         756,100,600.00         756,310,600.00         756,360,600.00         763,481,700.00         8,271,439,900.00              สมุทรสาคร
ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 20)  บาท 1,383,400.00             1,920,400.00             2,550,400.00             1,800,700.00             1,367,400.00             1,330,500.00             1,958,500.00             2,362,400.00             2,262,300.00             2,357,300.00             1,957,300.00             1,941,200.00             23,191,800.00                  สุพรรณบุรี
    Outcome : ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการท่ี 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

 -  -

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
( นางสาวบังอร แสงสว่าง )

( นางจิติธาดา  ธนะโสภณ )
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี ผู้อ านายการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 7 -

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ นายคมวิช สุขพจนี ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 506

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสิทธิชัย  เพาะปลูก   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 501

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางจิติธาดา  ธนะโสภณ   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 111

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

การป้องกันและปราปปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต Output

กิจกรรม จ านวนคดี คดี                   70                   73                   75                   73                   67                   74                   70                   73                   71                   75                   67                   65 853                 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปราม จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 982,300           969,700           982,300           961,100           980,500           1,020,500         1,032,500         1,054,800         1,022,200         1,072,900         1,020,600         1,012,000         12,111,400       

ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดี คดี                     6                     7                     8                     7                     7                     8                     7                     7                     8                     7                     7                     6 85                   

2. สืบสวนปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 58,000            58,000            58,000            58,000            58,000            58,000            58,000            58,000            62,000            58,000            58,000            58,000            700,000           

3. ตรวจสอบโรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ ผู้ขอรับ จ านวนคดี คดี                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     6                     6 72                   

ใบอนุญาตให้จัดท าจ าหน่ายตามกฎหมายสรรพสามิต จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            50,000            600,000           

4. ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าและความรู้แก่ร้าน จ านวนคดี คดี                     9 8                                        9 7                                        9 12                                       8 11                                       7 12                                       8 7                    107                 

จ าหน่ายสินค้าตามกฎหมายสรรพสามิต จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 52,000            40,000            52,000            32,000            52,000            92,000            52,000            68,000            32,000            92,000            40,000            32,000            636,000           

5. ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวนคดี คดี                     9                   10                   11                   10                     6                     9                     9                     8                     8                     8                     6                     5 99                   

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           199,300           2,391,600         

จ านวนคดี คดี                     8                     9                     8                     9                     8                     8                     8                     9                     8                     9                     8                     9 101                 เพชรบุรี

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 25,000            25,000            25,000            25,000            25,000            25,000            62,000            61,500            61,500            61,800            61,500            61,500            519,800           

จ านวนคดี คดี                   12                   12                   12                   12                   12                   12                   12                   12                   12                   12                   12                   12 144                 ราชบุรี

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           220,000           2,640,000         

จ านวนคดี คดี                     2                     3                     2                     3                     2                     2                     2                     2                     3                     2                     2                     2 27                   สมุทรสงคราม

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 3,000              2,400              3,000              1,800              1,200              1,200              1,200              3,000              2,400              1,800              1,800              1,200              24,000             

จ านวนคดี คดี                   13                   13                   14                   14                   12                   12                   13                   13                   14                   14                   13                   13 158                 สมุทรสาคร

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           350,000           4,200,000         

จ านวนคดี คดี                     5                     5                     5                     5                     5                     5                     5                     5                     5                     5                     5                     5 60                   สุพรรณบุรี

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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           

Outcome :

ร้อยละของจ านวนคดี ร้อยละ 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละของจ านวนเงินน า ร้อยละ 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   

ส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ภาคท่ี 7

โครงการตามยุทธศาสตร์สรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการท่ี 2  ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

กิจกรรมหลัก

สิทธิชัย  เพาะปลูก

(นายสิทธิชัย  เพาะปลูก)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

ประจวบคีรีขันธ์

นครปฐม 2

นครปฐม 1

(นางจิติธาดา  ธนะโสภณ)

จิติธาดา  ธนะโสภณ

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม  ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

   เงินงบประมาณ    57,000.00 บาท                เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน        1,714,320.00  บาท

ไตรมาสท่ี 3
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

กาญจนบุรี

หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ังคงทางการคลัง ลงช่ือ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดก็บภาษี

-
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
 3. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษีโดยสุจริต
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 4  ฉบับ
 ท าให้การจัดเก็บรายได้ค่าภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 เงินงบประมาณ 93,460     บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวจินดา  คิมอยู่  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 502
นายสิทธิชัย  เพาะปลูก  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 501

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางจิติธาดา  ธนะโสภณ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 111
ฝ่ายตรวจสอบภาษี  ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 5 5 5

Output :
จ านวนรายท่ีตรวจสอบ ราย - - - - - 2 - - - - - 2 4
จ านวนส านวนท่ีตรวจสอบและปิดส านวน ราย - - - - - 2 - - - - - 2 4
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ - - - - - 2 - - - - - 2 4

1. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี
2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้น สรุปผลการวิเคราะห์

ไตรมาสท่ี 4

การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ 

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 22,560                 
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

(Field Audit) (เป้าหมาย 4 ราย)

 โรงอุตสาหกรรม/สถานบริการ
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการ
5. ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษีและปิดส านวน
 ตามแผนงาน

3. ด าเนินการออกตรวจการเสียภาษีสรรพสามิต ณ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 (นายสิทธิชัย  เพาะปลูก)

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

(นางจิติธาดา  ธนะโสภณ)

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 7
วัตถุประสงค์

โครงการท่ี 3  ตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 
สิทธิชัย  เพาะปลูก

จิติธาดา  ธนะโสภณ
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 7  -

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต
3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสรพสามิตภาคท่ี 7 มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน
4. เพ่ือสร้างความใกล้ชิด และความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการ อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกรมสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต

2. ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิตในโอกาสต่อไป

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน      เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) น.ส.กาญจนา  โกละกะ  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ 034-254338
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) น.ส.จันทน์สุดา  วงษ์มาลัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ โทรศัพท์ 034-254338
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางจิติธาดา  ธนะโสภณ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 โทรศัพท์ 034-254338
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนอ านวยการ

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. การจัดรายการวิทยุ "สรรพสามิตสานสัมพันธ์" Process : 
ทางสถานีวิทยุ ซิต้ีเอฟเอ็ม คล่ืนความถ่ื FM ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 105.75 เมกกะเฮิร์ท  (ร้อยละ 100) Output : 

จ านวนคร้ังท่ีจัดรายการวิทยุ คร้ัง 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 51
Outcome : 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

26,000.00

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 4  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียง 

จิติธาดา ธนะโสภณ

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
(นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย)

จันทน์สุดา วงษ์มาลัย

(นางจิติธาดา ธนะโสภณ)
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หนา้ 120



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6  การเป็นอง์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ จันทน์สุดา วงษ์มาลัย
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3  บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 (นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย)
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1  พัฒนาการบริหารงานภายในองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ผู้อนุมัติ ลงช่ือ จิติธาดา  ธนะโสภณ
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นางจิติธาดา  ธนะโสภณ)
4. เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ เข้าใจ และตระหสักถึงความส าคัญของการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการท างาน และองค์กร ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7
5. เพ่ือเสริมสร้าง และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร ให้มีความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับสถาบันชาติ ประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ เพ่ือสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม 2562 - 30  กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)  นางสาวชฎารัตน์  เกิดทอง    ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 106
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)  นางสาวจันทน์สุดา วงษ์มาลัย  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 101
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)  นางจิติธาดา  ธนะโสภณ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7 โทรศัพท์ 034-254338 ต่อ 111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)  ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 7  ส่วนอ านวยการ                

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด 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. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการจัดเก็บ Process :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

   ภาษีสรรพสามิต" Output :   จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 40
Outcome :  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 80
การประเมิน ร้อยละ 80

2. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปราบปราม Process :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100
    ผู้กระท าผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต" Output :   จ านวนผู้เข้าอบรม คน 30 30

Outcome :  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 80
การประเมิน ร้อยละ 80

3. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Process :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

"การบริหารการเปล่ียนแปลง" Output :   จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 40
Outcome :  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 80
การประเมิน ร้อยละ 80

4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เร่ือง Process :  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100

    สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" Output :   จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 40
Outcome :  ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 80
การประเมิน ร้อยละ 80

รวมท้ังส้ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 5 พัฒนาบุคลากร

1,000,000.00          

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หนา้ 121



สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 
 

1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ป้องกันและปราบปรามผูก้ระทำผิดกฎมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2563 

3. การตรวจสอบภาษ ี

4. การประชาสมัพันธ์บทบาทและภารกจิของกรมสรรพสามิต 

5. พัฒนาบุคลากร 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ      สุธรรม  มีล่อง

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

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

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมท่ัวถึง และเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้อนุมัติ ลงช่ือ สุรีย์  ศรีสุข

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ   1

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน           เงินงบประมาณ บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายกระจ่าง  หนูประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ 78000 ต่อ 202

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุธรรม  มีล่อง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 78000 ต่อ 201

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุรีย์  ศรีสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 โทรศัพท์ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บริหารการจัดเก็บภาษีโดย Output : บาท 181,625,900.00    221,220,100.00    202,611,400.00    271,344,700.00    233,657,100.00    257,672,800.00    271,057,200.00    281,446,100.00    311,791,400.00    219,850,300.00    226,417,700.00    268,197,900.00    2,946,892,600.00   ภาคท่ี 8

1. แจ้งให้ทุกพ้ืนท่ีจัดท าแผนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต บาท    145,176,000.00    180,691,100.00    153,942,700.00    226,148,400.00    188,628,500.00    213,809,200.00    228,548,100.00    240,647,000.00    273,784,800.00    185,578,300.00    192,062,700.00    234,084,800.00 2,463,101,600.00   สุราษฏร์ธานี

   เปรียบเทียบกับเป้าหมาย บาท        1,019,400.00        1,029,400.00        1,039,400.00        1,405,400.00        1,214,800.00          708,900.00          632,600.00          602,600.00          627,600.00          613,200.00          614,300.00          590,400.00 10,098,000.00        กระบ่ี

2. แจ้งให้ทุกพ้ืนท่ีรายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจ า บาท          661,800.00          814,500.00        1,515,800.00        1,067,600.00          586,400.00          531,400.00          503,700.00          486,500.00          454,500.00          484,900.00          452,800.00          399,100.00 7,959,000.00         ชุมพร

   เดือนต่าง ๆ ภายในส้ินเดือนของทุกเดือน บาท      28,285,600.00      29,126,300.00      30,865,800.00      30,807,600.00      30,708,800.00      31,449,000.00      31,370,400.00      31,237,700.00      30,172,700.00      27,196,700.00      27,047,600.00      27,143,600.00 355,411,800.00      นครศรีธรรมราช

3. ตรวจสอบรายได้ภาษีของทุกพ้ืนท่ีภายในภาคท่ี 8 บาท          475,800.00        1,009,200.00        1,300,500.00          664,700.00          437,000.00          428,400.00          321,600.00          290,800.00          322,700.00          263,200.00          257,000.00          258,100.00 6,029,000.00         พังงา

   จากระบบ BI บาท        5,677,700.00        8,108,500.00      13,101,000.00      10,755,000.00      11,772,500.00      10,457,000.00        9,430,500.00        7,912,000.00        6,186,000.00        5,477,000.00        5,741,000.00        5,477,800.00 100,096,000.00      ภูเก็ต

4. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารการ บาท          329,600.00          441,100.00          846,200.00          496,000.00          309,100.00          288,900.00          250,300.00          269,500.00          243,100.00          237,000.00          242,300.00          244,100.00 4,197,200.00         ระนอง

   จัดเก็บภาษีฯของทุกพ้ืนท่ี Outcome : 

5. ติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   การจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

   กรณีการจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมาย

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

                   โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

หน่วยงาน

โทรศัพท์ 

ไตรมาสท่ี 4

โครงการท่ี 1 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

(นายสุธรรม  มีล่อง)

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ี
จัดเก็บได้

 -

ไตรมาสท่ี 1

78000  ต่อ 101

(นางสุรีย์  ศรีสุข)
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การสร้างเสริมความม่ันคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน ลงช่ือ
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ตรวจสอบและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตลดน้อยลงและหมดส้ินไปในท่ีสุด 2.เพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้

3.เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ  10 ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.จับกุมผู้กระท าความผิดจ านวนคดีและค่าปรับได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 2.จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน            เงินงบประมาณ   1,826,400  บาท  เงิกฝากค่าจ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน -  บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) ว่าท่ีร้อยตรีประเสริฐ ถ่ินธารา ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ เบอร์โทรศัพท์ 077-284-681 ต่อ 400                      
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายนุกูล โพธ์ิเพชร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เบอร์โทรศัพท์ 077-284-681 ต่อ 400
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ฝ่ายป้องกันและปราบปราม

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.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย output :

2.ออกตรวจ สืบสวน ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม จ านวนคดี คดี 97                 102               103               100               107               95                 93                 94                 96                 98                 99                 90                 1,174              ภาคท่ี 8

3.สรุปผลการปฏิบัติงาน จ านวนเงินส่งคลัง บาท 1,562,900.00   1,869,300.00   1,745,600.00   1,613,100.00   1,791,300.00   1,581,400.00   1,567,500.00   1,496,500.00   1,577,100.00   1,706,400.00    1,822,200.00   1,630,800.00   19,964,100.00   

4.รายงานผลการปฏิบัติงานส่งกรมสรรพสามิต จ านวนคดี คดี 18                 26                 25                 18                 26                 20                 21                 22                 23                 24                 27                 20                 270                 
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 145,300.00     394,300.00     292,200.00     97,300.00       296,300.00     111,100.00     178,500.00     226,600.00     239,500.00     285,900.00      495,400.00     207,600.00     2,970,000.00     
จ านวนคดี คดี 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 10                 120                 
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 56,000.00       56,000.00       56,000.00       56,000.00       56,000.00       56,000.00       56,000.00       56,000.00       56,000.00       56,000.00        56,000.00       56,000.00       672,000.00       
จ านวนคดี คดี 5                  7                  5                  6                  6                  5                  6                  5                  6                  6                   6                  6                  69                  
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00     100,000.00      100,000.00     100,000.00     1,200,000.00     
จ านวนคดี คดี 25                 25                 26                 25                 24                 24                 25                 25                 25                 26                 26                 25                 301                 

จ านวนเงินส่งคลัง บาท 906,600.00     954,000.00     912,400.00     969,800.00     934,000.00     919,300.00     868,000.00     753,900.00     821,600.00     904,500.00      810,800.00     902,200.00     10,657,100.00   
จ านวนคดี คดี 15                 8                  8                  8                  8                  7                  7                  8                  8                  8                   6                  5                  96                  
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00       30,000.00        30,000.00       30,000.00       360,000           

จ านวนคดี คดี 15                 17                 20                 24                 24                 20                 15                 15                 15                 15                 15                 15                 210                 
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 150,000.00     160,000.00     180,000.00     180,000.00     200,000.00     190,000.00     160,000.00     155,000.00     155,000.00     155,000.00      155,000.00     160,000.00     2,000,000.00     
จ านวนคดี คดี 9                  9                  9                  9                  9                  9                  9                  9                  9                  9                   9                  9                  108                 

จ านวนเงินส่งคลัง บาท 175,000.00     175,000.00     175,000.00     180,000.00     175,000.00     175,000.00     175,000.00     175,000.00     175,000.00     175,000.00      175,000.00     175,000.00     2,105,000.00     
outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เป้าหมาย

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

สุรีย์  ศรีสุข

(นางสุรีย์  ศรีสุข)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

พ้ืนท่ีชุมพร

พ้ืนท่ี
นครศรีธรรมราช

พ้ืนท่ีพังงา

พ้ีนท่ีภูเก็ต

พ้ืนท่ีระนอง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบหลัก นุกูล  โพธ์ิเพชร
(นายนุกูล โพธ์ิเพชร)

ไตรมาสท่ี 1

พ้ืนท่ีสุราษฎร์ธานี

พ้ืนท่ีกระบ่ี

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน หน่วยงาน

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ท่ี 1 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน ผู้รับผิดชอบหลัก
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง

2. ตรวจสอบและปรามปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีการจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่งผลให้การจัดเก็บภาษีบรรลุเป้าหมาย พร้อมท้ังป้องกันการหลีกเล่ียงภาษี                                                   

2. เพ่ือให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของกรมสรรพสามิตและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ผู้อนุมัติ
3. เพ่ือให้งานด้านการตรวจสอบภาษีเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ืองสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค ให้แก่ผู้ประกอบการ

ตัวช้ีวัดหลัก (outcome) รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 48 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดเก็บภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วย และผู้ประกอบการปฎิบัติถูกต้องตามกฎหมาย

2. งานตรวจสอบภาษีมีระบบและต่อเน่ือง สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน                เงินงบประมาณ     -      บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน     600,480.00  บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวชุติมา  หน่อสกูล         ต าแหน่ง       นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ        โทรศัพท์   78000 ต่อ 405
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายนุกูล  โพธ์ิเพชร               ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม    โทรศัพท์  78000 ต่อ 408
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุรีย์  ศรีสุข                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8   โทรศัพท์   78000  ต่อ 101
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

1. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี Process : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภาษี ระดับ 1
2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้นสรุปผลการวิเคราะห์ 2
3. ด าเนินการออกตรวจการปฏิบัติของผู้เสียภาษี ณ สถานประกอบการ 3
4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ 4
5. สรุปผลการตรวจสอบภาษี หรือแจ้งการประเมินภาษี / 5 5
 รายงานผลการตรวจสอบภาษี

Out put : จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีแบบเบ็ดเสร็จ ณ
 สถานประกอบการ (Field Audit) แล้วเสร็จ
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีแบบตรวจก ากับดูแลแล้วเสร็จ ราย 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 38
Out come : รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 6 5 5 4 4 4 5 4 6 5 48

ลงช่ือ              สุรีย์ ศรีสุข
(นางสุรีย์ ศรีสุข)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 3  ตรวจสอบภาษี

ลงช่ือ               นุกูล โพธ์ิเพชร
(นายนุกูล โพธ์ิเพชร)

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ราย 1 1 1 1

5

101 1 1 1 1 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ                    

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในความควบคุมของกรมสรรพสามิต
 3. เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 มีช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน

4. เพ่ือสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 กับประชาชน และผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต
5. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตมากข้ึน

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน                 เงินงบประมาณ   3,600     บาท   บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางชลีวรรณ  ล้ิมสุวรรณ  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์   1678000-1 ต่อ  131
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางพิกุล  ถ่ินธารา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์   1678000-1 ต่อ  107
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นางสุรีย์  ศรีสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 โทรศัพท์   1678000-1 ต่อ  101
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

1. การจัดรายการวิทยุ รายการสรรพสามิตเพ่ือธุรกิจและ Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
สังคม คล่ืนความถ่ี FM 89.75 เมกกะเฮิร์ท Output : จ านวนคร้ังท่ีจัดรายการวิทยุ คร้ัง 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

Outcome : ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85 85
2. การร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
และบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัด Output : จ านวนคร้ังท่ีออกประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85 85
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output : จ านวนคร้ังท่ีจัดประชาสัมพันธ์ คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Outcome : ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 85 85

หน่วยนับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

             เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด

ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง

โครงการท่ี 4   การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต

(นางสุรีย์ ศรีสุข)

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

1. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอ านาจ  หน้าท่ีของกรมสรรพสามิต

(นางชลีวรรณ  ล้ิมสุวรรณ)
ชลีวรรณ  ล้ิมสุวรรณ 

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

สุรีย์ ศรีสุข

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3 บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0  
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลการได้รับการฝึกอบรมและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน            เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

นางกอบแก้ว  ช่องลมกรด  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
นางกอบแก้ว  ช่องลมกรด  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
นางสุรีย์  ศรีสุข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8 โทรศัพท์ 

ส่วน....อ านวยการ
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100
Output : จ านวนผู้เข้าอบรม คน 40 40 70 150
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 1 3
Outcome : ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 80 80 80
การประเมิน 

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

78102
78102
78101

การจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมบุคลากร

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8

กิจกรรมหลัก

โครงการท่ี 5 พัฒนาบุคลากร 

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

วัตถุประสงค์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)
ไตรมาสท่ี 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สุรีย์ ศรีสุข

1,000,000           

กอบแก้ว  ช่องลมกรด
(นางกอบแก้ว ช่องลมกรด)
ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ

(นางสุรีย์ ศรีสุข)
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 8
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สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 
 

1. บริหารการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563 

3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก 

4. ประชาสัมพันธ์ภายใต้บริบทของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 

5. พัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ ไตรรัตน์  ดีประเสริฐ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน (นายไตรรัตน์  ดีประเสริฐ)
จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน ลงช่ือ จรูญ ราชกิจจา

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ   1
จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

      เงินงบประมาณ 124,800 บาท    เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 20,800         บาท
นางสาวนิยมาส  ชูมณี,นางสาวสุวิมล ทองเสนอ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ,นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 074258781-4 ต่อ 32
นายไตรรัตน์  ดีประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริหำรกำรจัดเก็บภำษี โทรศัพท์ 79000 ต่อ 34

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรูญ ราชกิจจา ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 9 โทรศัพท์ 79000 ต่อ 18
ส่วน บริหารการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน 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. ท่ีรับผิดชอบ
Output : จ านวนรายได้ 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 ภาค 9
ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ บาท   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 สงขลา

บาท     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 ตรัง
บาท       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 นราธิวาส
บาท       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 ปัตตานี
บาท       835,100.00       996,800.00     1,445,200.00     1,131,100.00       904,800.00       837,900.00       786,300.00       829,300.00       811,800.00       807,800.00       795,500.00       789,900.00   10,971,500.00 พัทลุง
บาท     4,468,100.00     4,603,600.00     4,603,600.00     5,045,600.00     5,010,600.00     4,925,600.00     4,481,700.00     4,851,800.00     4,985,600.00     4,636,600.00     4,599,100.00     4,573,800.00   56,785,700.00 ยะลา

บาท       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 สตูล

Outcome :  

ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 1 บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 3

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ร้อยละของจ านวนรายได้
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

5.สรุปรายงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

3. ตรวจสอบ/ติดตามผลการจัดเก็บภาษีให้

เป็นไปตามเป้าหมาย

4. เสนอแนะ/รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1. รวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้

2..วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

ไตรมาสท่ี 1

ส านักสรรพสามิตภาคท่ี 9

ผู้อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบหลัก

(นายจรูญ ราชกิจจา)

ไตรมาสท่ี 2
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรคลัง ลงช่ือ จ าแลง  บัวสงค์

เพ่ิมประสิทธิภาพปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ลงช่ือ จรูญ ราชกิจจา
ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ   10
การกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิตลดลง การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋  เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นายสัมพันธ์  ศรีวิรัตน์ ต าแหน่ง นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำร โทรศัพท์ 79000 ต่อ 27
นายจ าแลง  บัวสงค์ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปรำบปรำม โทรศัพท์ 79000 ต่อ 14

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรูญ ราชกิจจา ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 9 โทรศัพท์ 79000 ต่อ 38
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน

Output :
จ านวนคดี คดี              138              147              144              146              147              146              158              165              165              164              164              157             1,841  ภำค 9
จ านวนเงินส่งคลัง บาท  2,117,000.00  2,148,000.00  2,113,600.00  2,182,100.00  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 
จ านวนคดี คดี                34                38                38                36                34                36                54                55                55                55                55                50                540  สงขลำ
จ านวนเงินส่งคลัง บาท 800,000.00    800,000.00    800,000.00    800,000.00    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 
จ านวนคดี คดี                16                16                17                17                17                17                17                17                17                16                16                18                201  ตรัง
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    183,400.00    183,400.00    183,400.00    183,400.00    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 
จ านวนคดี คดี                21                22                22                21                22                23                20                22                22                23                25                17                260  นรำธิวำส
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    367,200.00    370,200.00    367,800.00    373,800.00    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 
จ านวนคดี คดี                12                12                12                13                13                13                13                13                13                12                12                12                150  ปัตตำนี
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    343,000.00    343,000.00    343,000.00    345,000.00    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 
จ านวนคดี คดี                35                36                32                36                38                35                32                37                37                37                35                40                430  พัทลุง
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    210,000.00    218,000.00    200,000.00    216,000.00    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 
จ านวนคดี คดี                10                13                13                13                13                12                12                11                11                11                11                10                140  ยะลำ
จ านวนเงินส่งคลัง บาท    125,000.00    145,000.00    130,000.00    175,000.00    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 
จ านวนคดี คดี                10                10                10                10                10                10                10                10                10                10                10                10                120  สตูล
จ านวนเงินส่งคลัง บาท      88,400.00      88,400.00      89,400.00      88,900.00      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 
Outcome :
ร้อยละของจ านวนคดีท่ีกับเป้าหมาย ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลัง
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

4. รายงานผลการออกตรวจส่งกรมฯ

1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

3. สรุปผลการออกตรวจ
2. ออกตรวจปราบปราม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 (นายจ าแลง  บัวสงค์)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

ไตรมาสท่ี 2

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

ไตรมาสท่ี 1

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ
(นายจรูญ ราชกิจจา)

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

1. เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใสและความเสมอภาคแก่ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ผู้อนุมัติ ลงช่ือ

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน บรรลุตามเป้าหมาย และป้องกันการหลีกเล่ียงภาษี

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 18 ฉบับ
1. ผู้เสียภาษีได้รับความเป็นธรรม ความโปร่งใส และเสมอภาค

2. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีช าระภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน

3. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
  เงินงบประมาณ 60,000    บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  60000 บาท
นางเกณิกา ฟูพงศ์ศิริพันธ์ ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 79000 ต่อ 30
นายจ าแลง  บัวสงค์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 79000 ต่อ 14

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรูญ ราชกิจจา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 โทรศัพท์ 79000 ต่อ 38
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
ระดับ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5

(Field Audit)
Output :
จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษี ราย 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18
จ านวนส านวนท่ีตรวจและปิด ราย 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18
ส านวน
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 9 9 18

ไตรมาสท่ี 3
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

งานตรวจสอบภาษี

ไตรมาสท่ี 2

 - ตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

(นายจรูญ ราชกิจจา)

(นำยจ ำแลง  บัวสงค์)

จ าแลง  บัวสงค์ผู้รับผิดชอบหลัก

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการท่ี 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

จรูญ ราชกิจจา

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 กำรเป็นองค์กรต้นแบบในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลและเป็นมืออำชีพ ลงช่ือ

บริหำรองค์กรแบบพลวัตตำมระบบรำชกำร 4.0
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก

เพ่ือให้ผู้รับบริการรับเกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเช่ือม่ัน ลงช่ือ
ร้อยละความพีงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ บทบาท หน้าท่ีของกรมสรรพสามิต 
และให้กลุ่มสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ   -   บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 50,000 บาท
นางสาวสุวิมล ทองเสนอ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 074258781-4 ต่อ 32
นายไตรรัตน์ ดีประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี โทรศัพท์ 79000 ต่อ 34

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรูญ ราชกิจจา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9 โทรศัพท์ 79000 ต่อ 18
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process :
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ ร้อยละ 100 100 100

Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 1 1 4
Outcome :
ร้อยละความพีงพอใจของ ร้อยละ 85 85 85 85 85
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(นางสาวสุวิมล  ทองเสนอ)  
สุวิมล  ทองเสนอ

ผู้อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบหลัก

นักวิชำกำรสรรพสำมิตช ำนำญกำรพิเศษ

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

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

เคล่ือนท่ี อ าเภอเคล่ือนท่ีหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ)
2.กิจการรมการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (จังหวัด

3.ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1

1.รวบรวมข้อมูลเอกสาร/แผ่นพับ รวมถึง
ส่ือประชาสัมพันธ์อ่ืนๆและวิธีการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

โครงการท่ี 4 ประชาสัมพันธ์ภายใต้บริบทของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

(นำยจรูญ รำชกิจจำ)

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาด าเนินการ

ไตรมาสท่ี 2

จรูญ ราชกิจจา
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย
 -
เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9/พ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้าน ลงช่ือ
บริหารการจัดเก็บภาษีและบริหารงานด้านปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ  85
ให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋 เงินงบประมาณ   -  บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
นายสุภัทร เข่ือนงูเหลือม ต าแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช ต าแหน่ง โทรศัพท์

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายจรูญ ราชกิจจา ต าแหน่ง โทรศัพท์
ส่วน อ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละ 100 100
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

Output :
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คน 40 40 120
จ ำนวนหลักสูตรท่ีจัดอบรม หลักสูตร 1 1 2
ได้ตามเป้าหมาย
Outcome :
ร้อยละบุคลากรท่ี ร้อยละ 85 85 85
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85

ประจ าปีงบประมาณ 2563

ไตรมาสท่ี 1

ธนวรรณ ผดุงเดช

ผู้อ ำนวยกำรส่วนอ ำนวยกำร
(นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช )

(นายจรูญ ราชกิจจา)

1,000,000 บาท

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

ผู้อนุมัติ

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)
ไตรมาสท่ี 4

2. เสนอโครงการอบรม/ของบประมาณ ( ร้อยละ 20)

นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 9

5. ประเมินผล และสรุปการฝึกอบรม ( ร้อยละ 100)

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

ด าเนินการจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร

4. ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนา ( ร้อยละ 90)
3. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม ( ร้อยละ 30)

ไตรมาสท่ี 3

0-7425-8781-4

ไตรมาสท่ี 2

1. ส ารวจความต้องการ ( ร้อยละ 10)

0-7425-8781-4  ต่อ 17
0-7425-8781-4  ต่อ 16

100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

โครงการท่ี 5 พัฒนาบุคลากร 

จรูญ ราชกิจจา
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
ผู้รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

กลยุทธ์ท่ี 3.4.1

หนา้ 131



 

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 
 

1. จัดเก็บภาษีสรรพสามิต  

2. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563 

3. ตรวจสอบภาษีเชิงรุก 

4. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ขององค์กร 

5. แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 

 



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลงช่ือ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ลงช่ือ

ร้อยละของจ านวนรายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ  1
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 ��เงินงบประมาณ � บาท เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน � บาท
นายธิติ  ตันสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์
นายลือศักด์ิ  อ่ิมเกียรติ ต าแหน่ง โทรศัพท์

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายเกรียงไกร  พัฒนาภรณ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์
ส่วน บริหารการจัดเก็บภาษี

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ หน่วย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งาน
Output : บาท 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 ภาค10

จ านวนรายได้ภาษี 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 พ้ืนท่ี1

สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ 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 พ้ืนท่ี2

บาท 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 พ้ืนท่ี3

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 พ้ืนท่ี4

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 พ้ืนท่ี5

Outcome :  

ร้อยละของจ านวนรายได้
ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2458 0131 ต่อ 34

0 2158 0126 ต่อ 10

โครงการท่ี 1 จัดเก็บภาษีสรรพสามิต

(นายลือศักด์ิ   อ่ิมเกียรติ)
ผู้อ านวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

(นายเกรียงไกร  พัฒนาภรณ์)

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ผู้อนุมัติ

ลือศักด์ิ  อ่ิมเกียรติ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

ไตรมาสท่ี 4

1. รวบรวมข้อมูลการรจัดเก็บรายได้ของ

ภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

4. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผล

การจัดเก็บภาษี

ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

2. วิเคราะห์สาเหตุปัญหา/อุปสรรคในการ

ไตรมาสท่ี 2

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

จัดเก็บภาษีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายภาษีท่ี

3. ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดเก็บ

ไตรมาสท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาสท่ี 1

ส านักสรรพสามิตภาคท่ี 10

ผู้รับผิดชอบหลัก

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

0 2158 0126 ต่อ 32

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

รวมท้ังส้ิน

เกรียงไกร  พัฒนาภรณ์

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

หนา้ 132



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ลงช่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี

เพ่ือด าเนินการตรวจสอบปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและ

ลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป ลงช่ือ

2. ร้อยละของจ านวนค่าปรับส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

 󠆋  เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นายชโยโดม  เช่ือถือ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 021580129 ต่อ 47
นายสุริยะ  พุ่มน้อย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 021580129 ต่อ 40

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 โทรศัพท์ 021580129 ต่อ 10
ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน หน่วย

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

จ านวนคดี คดี 50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   50                   600                   ภาค 10

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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      

จ านวนคดี คดี 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   120                   พ้ืนท่ี 1

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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        

จ านวนคดี คดี 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   120                   พ้ืนท่ี 2

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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        

จ านวนคดี คดี 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   120                   พ้ืนท่ี 3

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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        

จ านวนคดี คดี 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   120                   พ้ืนท่ี 4

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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        

จ านวนคดี คดี 10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   10                   120                   พ้ืนท่ี 5

จ านวนเงินน าส่งคลัง บาท 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        

Outcome :

ร้อยละของจ านวนคดี ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ร้อยละของจ านวนเงินส่งคลัง ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

ไตรมาสท่ี 2

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ไตรมาสท่ี 1

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ

(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์)

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

4. รายงานผลการออกตรวจส่งกรมฯ

1.วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

3. สรุปผลการออกตรวจ

2. ออกตรวจปราบปราม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

สุริยะ พุ่มน้อย

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

เกรียงไกร พัฒนาภรณ์

(นายสุริยะ พุ่มน้อย)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิด พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 1.2.2

1. ร้อยละของจ านวนคดีท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

หนา้ 133



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้รับผิดชอบหลัก ลงช่ือ

การเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและปรับกฎหมายเพ่ือลดการร่ังไหลในการจัดเก็บภาษี

จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อนุมัติ ลงช่ือ
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ   4  ฉบับ
การหลีกเล่ียงการช าระภาษีลดลง
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

  เงินงบประมาณ 27,000    บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวปาริษา ยังมีสุข ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 42
นายสุริยะ  พุ่มน้อย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 02-158-0126 ต่อ 40

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10 โทรศัพท์ 02-158-0126 
ส่วน ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
ระดับความส าเร็จ ระดับ 5 5 5 5 5
ของการด าเนินงาน
Output :
จ านวนรายท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ ราย 1 3 3 3 10
Outcome :

ฉบับ 1 1 1 1 4

5.ด าเนินการสรุปผลการตรวจสอบภาษีและปิดส านวน

ไตรมาสท่ี 3
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ระยะเวลาด าเนินการ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

เกรียงไกร พัฒนาภรณ์
(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์)

1. ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภาษี

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

4. ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ของ

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10
ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1

รายงานสรุปผลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ผู้อ านวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการท่ี 3 ตรวจสอบภาษีเชิงรุก

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.2.2

(นายสุริยะ  พุ่มน้อย)
สุริยะ  พุ่มน้อย

2. ด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเบ้ืองต้นสรุปผล
3. ด าเนินการออกตรวจปฏิบัติการ ณ 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ไตรมาสท่ี 2

หนา้ 134



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ     ลงช่ือ

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0         
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก          
 - 
เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไป เกิดความพึงพอใจมากข้ึนและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี ลงช่ือ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยละ 85
ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไป เกิดความพึงพอใจมากข้ึนและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี  

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาวนันท์นภัส  เม่นทอง  ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 0-2158-0126 - 28 ต่อ 22
นางวารุณี  ศรีละไม  ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง โทรศัพท์ 0-2158-0126 - 28 ต่อ 21

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายเกรียงไกร  พัฒนาภรณ์  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10ต าแหน่ง โทรศัพท์ 0-2158-0126 - 28 ต่อ 10
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5  5

Output :
จ านวนคร้ังท่ีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ คร้ัง 1 1
และบทบาทหน้าท่ีของกรมฯ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 85

Process : 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 5
Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1 1 2 5
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ร้อยละ 85 85

กลุ่มเป้าหมาย

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

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

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.3
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

 - ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย และรายงานผลการด าเนินงาน

 - ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดท าโครงการ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. โครงการประชาสัมพันธ์

ภารกิจของกรมสรรพสามิตเพ่ือจัดโครงการประชาสัมพันธ์

ไตรมาสท่ี 1

โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้อนุมัติ
(นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์)

(นางวารุณี  ศรีละไม)

โครงการท่ี 4 ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีขององค์กร
วารุณี  ศรีละไม

เกรียงไกร พัฒนาภรณ์

20,000                   

ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. - จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
 - จัดท าจุลสาร  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว๊ปไซด์

 - มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ
 - จัดท าโครงการน าเสนอเก่ียวกับ

ไตรมาสท่ี 2

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน

 - รวบรวมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าท่ี
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ลงช่ือ สุขุมา  ศรีคราม

บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 (นางสาวสุขุมา  ศรีคราม )
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย

1. เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาทักษะและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ลงช่ือ เกรียงไกร  พัฒนาภรณ์
2. บุคลากรได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆในการปฏิบัติงาน
ร้อยละบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ร้อยละ 80
บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
 󠆋 เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
นางสาววิภาวรรณ  รองวงศ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์
นางสาวสุขุมา  ศรีคราม ต าแหน่ง โทรศัพท์

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค) นายเกรียงไกร  พัฒนาภรณ์ ต าแหน่ง โทรศัพท์
ส่วน อ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 10 100

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20 20 20
ร้อยละ 10

Output : 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คน 30 30 100 160
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดอบรมได้ตามเป้าหมาย หลักสูตร 1 1 1 3
Outcome : ร้อยละบุคลากร ร้อยละ 80 80 80 80
ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส านักส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

ผู้รับผิดชอบหลัก

ไตรมาสท่ี 3

ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี10
(นายเกรียงไกร  พัฒนาภรณ์ )

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

3. จัดท าแผนงาน/โครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติรายงานกรม
ฯเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10)
3. ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนา  (ร้อยละ 60)

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

หลักสูตร (ร้อยละ 10)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ไตรมาสท่ี 4

1. ส ารวจความต้องการของบุคลากรเพ่ือก าหนด

4. ด าเนินการจัดอบรม/สัมมนา  (ร้อยละ 60)

ไตรมาสท่ี 2

ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 10)

5. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10)

ไตรมาสท่ี 1

โครงการท่ี 5  พัฒนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 10

2. ศึกษา วิเคราะห์ถึงสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการเพ่ิมทักษะในการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.4.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ ผู้อนุมัติ

1,000,000       งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน
ระยะเวลาด าเนินการ

0 2158 0126-7 ต่อ 20

ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี10 0 2158 0126-7 ต่อ 10
0 2158 0126-7 ต่อ 15
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