ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมใน 3 มิติ หัวข้อ “ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา”
ชื่อกิจกรรม พัฒนาจิตเพื่อพิชิตงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสว่าง จิโน นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ (วิทยากร) ได้เผยแพร่และให้ความรู้
ด้านหลั กธรรมทางศาสนาพุ ทธให้ แ ก่ บุ ค ลากรของส านัก งานสรรพสามิตภาคที่ 5 เพื่อ ปลู กฝั งหลั ก ธรรม
ทางศาสนาให้แก่บุคลากร และเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และเป็นธรรม และเสริมสร้างความรักและสามัคคีภายในองค์กร โดยได้มี
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ก่อนการประชุมประจาเดือนของบุคลากรสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ณ ห้องประชุมสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประมาณครั้งละ 15 นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือน
กันยายน 2565
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ชื่อกิจกรรม พัฒนาจิตเพื่อพิชิตงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กาหนดขอบเขตหัวข้อความรู้และเนื้อหาสาหรับการเผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒ นาจิต
รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
2. จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู้ เ พื่ อ การพั ฒ นาจิ ต เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
อันประกอบด้วยธรรมะ และหลักธรรมคาสอนทางศาสนา ดาเนินการในแต่ละครั้งของการประชุมประจาเดือน
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ครั้งละไม่เกิน 15 นาที โดยใช้สื่อ
เพื่อการศึกษาและเรียนรู้จากช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดีโอ เสียงบรรยาย หรือสื่ออื่น ๆ รวมทั้งการเรียนรู้
แบบกลุ่มย่อยของบุคลากรที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาจิตใจ
3. บันทึกการดาเนินกิจกรรมในรายงานการประชุมประจาเดือนนาส่งกรมสรรพสามิต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ
ความโปร่งใส และเป็นธรรม
2. เสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีของบุคลากรในสานักงานด้วยการคิดในเชิง
สร้างสรรค์ เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยสติและปัญญา
3. เพื่อปลูกฝังหลักธรรมทางศาสนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

-4กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภายในสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตัวชี้วัด
จานวนครั้งในการดาเนินกิจกรรม (ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี)

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ผู้มาประชุม
1. นายชาตรี
2. นางสาวนิศารัตน์
3. นายสว่าง
4. นางนิษฐ์วดี
5. นายวีระชัย
6. นายวิทยา
7. นายอำนวย
8. นายพงศ์ภวัน
9. ว่าที่ ร.ต. ชะริด
10. นางจินตนา
11. นางประโลมใจ
12. นางจิรานันท์
13. นางสาวกัญฐาญา
14. นางสาวณัฏศรินทร์
15. นายไกรเดช
16. นายสารีรักษ์
17. นายธนาพงศ์
18. นางสาวรฐาอร
19. นางสาวกาญจนา
20. นางรุ่งลาวัลย์
21. นางธัญวรัตน์
22. นางสาวรมิดา
23. นายวัชรินทร์
24. นางประมวล
25. นางสาวศิริพร
26. นายบัญชา
27. นางสาวศิรพิชญ์
28. นางสาววิไลพร
29. นายเศกสรร
30. นางสาวสุรัญญา
31. นางสาวประภาวดี

สุขสิทธิ์
กันทะวงค์
จิโน
ทวีจิระวัฒน์
ศิริพานกุล
อันชำนาญ
ตันติพิริยาภรณ์
ตะรุสะ
จอมเรือง
พงษ์ศิริกุล
ลายภูคำ
สุดหอม
คำสร้อย
สว่างอนันกุล
รินต๊ะมา
ด้วงยาง
คันธานนท์
บุญเลิศ
สายมา
รัตนศรี
เกี๋ยงแก้ว
เลิศธนธร
ทาใจ
คำผุย
ถนอมสินทรัพย์
แก้วแปง
จัดของ
บุญเติม
กันธา
พลดงนอก
มั่งมูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประธาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
32. นายอาทิตย์...

-232. นายอาทิตย์
33. นายนริศย์พงศ์
34. นายณรงค์
35. นางวราภรณ์
36. นายวทัญญู
37. นางสาวหทัยชนก
38. นายวรศร
39. นางสาววชิรญาณ์
40. นายเอกราช
41. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล
42. นางสาวปณิธวดี
43. นายปิยะ
44. นางอัมพร
45. นายธนบูรณ์
46. นายณัฐพงศ์
47. นางสาววัทนวิภา
48. นายกฤษดา
49. นายบุญสม
50. นายประเวศ
51. นายอดิศักดิ์
52. นายชาคริต
53. นายอติกันต์
54. นางสาวปัทมพร
55. นายสรคม
56. นางสาวพชรพร
57. นางสาววิลาสินี
58. นายธีรภัทร

ถาวร
กิติจันทร์
ภูโปร่ง
สุวรรณเสน
จินาทิพย์
คงเพ็ช
ศิริพานกุล
พันธุ์วิเศษ
ใจแจ่ม
สิงห์โทราช
คงเพ็ช
พะสุ
ปินตานา
เปี่ยมสุข
จันทร์รัตน์
มณีศร
ถาวร
ขำแสง
บุญยืน
ภูบิน
ไชยมงคล
ตันเจริญ
ยุทธพงศ์ไพศาล
สร้อยคำ
อินทร์ต๊ะ
รินต๊ะมา
พัฒน์ดิศักดิ์กุล

ผู้ไม่มาประชุม
นายณัฐพงษ์ สุนตาอินทร์

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานประจำสำนักงาน
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักตรวจสอบภาษี
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักตรวจสอบภาษี
นิติกร

นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลาป่วย

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายสว่าง จิโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนำเสนอ สารคดี Soul of a Nation BBC พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงปี 2522
พระราชทานสั ม ภาษณ์ ความตอนหนึ ่ ง ว่ า "หลั ก ธรรมในศาสนาพุ ท ธมี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ห ลายระดั บ
ระดับสูงสุด...

-3ระดับ สูงสุ ดคื อ การบรรลุซึ ่ง ความบริส ุ ทธิ์ ที ่ส มบูร ณ์ใ นตัว ตนของคน ๆ นั้น เป็น สิ่งที่ ค ุณ อาจเรี ย กว่ า
ความเห็นแก่ตัว มันเป็นแรงจูงใจที่ทำ เพื่อตัวเอง เห็นแก่ตัวเองก็จริง แต่การจะบรรลุซึ่งความบริสุทธิ์นี้ได้
ก็จะต้องทำอะไร ๆ ทุกอย่างที่ไม่ใช่เพื่อตนเอง คือไม่เห็นแก่ตัวโดยแท้ฟังแล้วดูจะขัดแย้งกันเอง คือเราต้องยอม
เสียสละ ต้องปล่อยวางทุกสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา จิตกุศลก็เป็นหนึ่งในการละทิ้งความเห็นแก่ตัวนี้ "
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายชาตรี สุขสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นประธานดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่มารับตำแหน่งใหม่
ขอแนะนำตัวข้าราชการ จำนวน 1 คน ซึ่งโอนมาจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินทางมารายงาน
ตั ว เมื ่ อ วั น ที ่ 4 ตุ ล าคม 2564 คื อ นายวั ช ริ น ทร์ ทาใจ ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ป ฏิ บ ัต ิการ
ปฏิบัติงานที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
ประธาน ขอเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ขอต้อนรับและแสดงความยินดี
กับข้าราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ขอให้ศึกษาทำความเข้าใจงานในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
1.2. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้า
ส่ว นราชการประจำจังหวั ดเชีย งใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชี ยงใหม่ ครั้งที่ 10/2564
เมื่อ วัน พฤหัส บดี ที่ 28 ตุล าคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เฉลิ ม พระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. แนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
ลำดับที่
1
2

ชื่อ
นายประจญ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายนพดล
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

3

นางอัจฉรา
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

นามสกุล
ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
สุยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดลำพูน
บัวทอง
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ลำดับที่...

-4-

ลำดับที่
4
5

ชื่อ
นางกัญญ์ชลา
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายสมพงษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

6

นายประดิษฐ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

7

นายนิยม
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

8

นางสาวพรนิภา
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

นามสกุล
สุขิตรกุล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา
พรมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
สีใส
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
สุวรรณประภา
หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงราย
พักตร์ผ่อง
ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร
ภาคเหนือตอนบน 1
ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำปาง

2. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่) โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2564 จำนวน 30,248.68 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
28,058.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.76 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ แยกเป็นงบประจำ จำนวน
20,113.65 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 19,862.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.75 งบลงทุน จำนวน
10,135.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8,196.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.87 เป็นอันดับที่ 6
ของประเทศ
3. สถานการณ์...

-53. สถานการณ์การแพร่ร ะบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

- สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื ้ อ สะสม 15,162 ราย ผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ อยู ่ ใ นโรงพยาบาล 3,704 ราย เสี ย ชี ว ิ ต สะสม 54 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

การบริหาร...

-6การบริหารจัดการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

4. เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2564
วันที่

เวลา

งาน

สถานที่

4 พฤศจิกายน 2564 14.00 น.

พิ ธ ี ท อดผ้ า ป่ า สนั บ สนุ น โครงการทุ น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เล่ า เรี ย นหลวง สำหรั บ พระสงฆ์ ไ ทย อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

8-9 พฤศจิกายน
2564

รั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กองบิน 41
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ - เรือนรับรองที่ประทับสำนักงาน
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ชลประทานที่ 1
ทรงปฏิ บ ั ต ิ พ ระราชกรณี ย กิ จ ในพื ้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่...
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วันที่

เวลา

งาน

สถานที่

17 พฤศจิกายน
2564

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าสิริ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอ
ภาจุ ฑ าภรณ์ องค์ ป ระธานในพิ ธ ี ถ วาย แม่แตง
ผ้าพระกฐินประจำปี 2564

19 พฤศจิกายน
2564

พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี วัดอินทราพิบูลย์ ตำบลหนองตอง
กรมหมื ่ น สุ ท ธนารี น าถ ทรงโปรดให้ อำเภอหางดง
หม่ อ มหลวงสราลี กิ ต ิ ย ากร เป็ น ผู ้ แ ทน
พระองค์ ม าในการบำเพ็ ญ พระกุ ศ ลถวาย
ผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564

29 พฤศจิกายน
2564

09.00 น.

การประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจำ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 และผ่าน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และการประชุ ม คณะ ทางระบบ Zoom Meeting
กรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564

5. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- กำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ได้ถือปฏิบัติตาม
แนวทางการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การวางตัว
เป็นกลาง และการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล เป็นต้น

6. แนวทางการ...

-86. แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- การแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า ขอความร่วมมือส่วนราชการได้ช่วยกันบรูณาการเพื่อพัฒนา
คลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง ให้กลับมาเป็นคลองที่ใสสะอาดอีกครั้ง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองแม่ข่าสวย น้ำใส
ไหลดี ชุมชนมีสุข”
- การเตรีย มพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว โครงการ “Charming Chiang Mai” ในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2564 โดยมีพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชีย งใหม่ขอความร่ว มมือส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
ปฏิบัติตนตามตามคำสั่ง มาตรการที่ศบค. ได้กำหนด
- การฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือส่วนราชการด้านปกครองและด้านสาธารณสุข
ได้บรูณาการร่วมกันลงพื้นที่ในการบริหารจัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเข็มที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
เพื่อเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนต่อวันให้ได้มากที่สุด
- แจ้งให้ทุก ส่ว นราชการทราบ ในกรณีข่าว เหตุการณ์ที่ส ่ งผลกระทบต่อ จัง หวัด เชี ย งใหม่
ในด้านต่าง ๆ ขอให้ส่วนราชการได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ทราบในเบื้องต้น เพื่อดำเนินการ
แก้ปัญหาและสร้างการรับรู้ต่อไป
นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- แจ้งส่วนราชการเพื่อทราบ ในกรณีหนังสือที่มีความสำคัญและเร่งด่วน ที่เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว ่าราชการจังหวัดได้ให้หลักการว่าสามารถนำเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายชัชวาล ฉายะบุตร และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว แต่ในส่วนที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ต่อไป
- ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตนตามคำสั่ง มาตรการที่
ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการ D-M-H-T-T-A
อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง เป็นต้น
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- หารือส่วนราชการในที่ประชุม เรื่องการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อสนับสนุนผ้าไทยและ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และขอมติที่ประชุมเพื่อกำหนดวันสวมใส่
โดยในที่ประชุมเบื้องต้นได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ วันจันทร์ ใส่ชุดเครื่องแบบตามสังกัด วันอังคารใส่เสื้อ
ทำงานโทนสีฟ้า (สีฟ้าเข้ม สีประจำจังหวัดเชียงใหม่) ชุดผ้าไทยหรือพื้นเมืองสีฟ้า วันพุธ ใส่ชุดกีฬาหรือชุดอื่น ๆ
ตามแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการ วันพฤหัสบดี ใส่ชุดผ้าไทยลายขอของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ หากไม่มี
ชุดดังกล่าวสามารถใส่ชุดผ้าไทยหรือพื้นเมืองก็ได้ วันศุกร์ ใส่ชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง โดยทางสำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ จะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระ...

-9ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน
2564 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1986/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กระทรวงการคลัง ได้ออกคำสั่ง ที่ 1986/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ย้ายข้าราชการ
ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4

5

ชื่อ
นางดรุณี
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายประพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายสมชาย
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายประดิษฐ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายชาตรี
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

นามสกุล
จารุภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
สุขเข
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
เปี่ยมสุข
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
ศรีกองหนุน
สรรพสามิตพื้นที่แพร่
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
สุขสิทธิ์
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ลำดับที่...

- 10 ลำดับที่
6
7

ชื่อ
นายสามารถ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นางสาวกัญระพีร์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

นามสกุล
พิมพ์หนู
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
ศรีติพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท
สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์

ที่ประชุมรับทราบ
3.2 โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ส่งหนังสือ ที่ กค 0618/ว 539 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอส่งโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานสรรพสามิตภาค และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เป็นปัจจุบัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) มีการปรับตำแหน่งขึ้นจากชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ ดังนี้
1. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ส่วนเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
2.1 สำนั ก งานสรรพสามิ ต พื ้ น ที ่ เ ชี ย งใหม่ สาขาสั น ทราย ตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
2.2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฮอด ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
2.3 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาฝาง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
3.1 สำนั ก งานสรรพสามิ ต พื ้ น ที ่ น ่ า น สาขาเวี ย งสา ตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
3.2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สาขาปัว ตำแหน่งประเภทวิ ชาการ ระดับชำนาญการ
เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
4.1 สำนักงานสรรพสามิต พื้ นที่ เชี ยงราย สาขาเวียงป่า เป้า ตำแหน่งประเภทวิช าการ
ระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง
5. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
4.1 สำนั ก งานสรรพสามิ ต พื ้ น ที ่ ล ำพู น สาขาบ้ า นโฮ่ ง ตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
ระดับชำนาญการ เป็นระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง

สำหรับสำนักงาน...

- 11 สำหรับ สำนักงานสรรพสามิ ต พื ้น ที่ พ ะเยา สำนักงานสรรพสามิต พื้น ที ่แ พร่ สำนักงานสรรพสามิต พื ้ น ที่
แม่ฮ่องสอน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ ไม่มีการขยายตำแหน่ง เพื่อปรับตำแหน่งขึ้นจาก
ชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. 2564
นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ส่งหนังสือ ที่ กค 0618/ว 544 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 แจ้งว่าสำนัก
นายกรัฐ มนตรี ได้ อ อกระเบีย บสำนั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิส ริ ย าภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 ระเบียบนี้
ได้บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้แทนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0508 /ว 3339 ลงวัน ที่ 12 ตุล าคม 2564 ซึ่งกำหนดหน่ว ยงานของผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติและพิ จารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน ฯ
ให้เป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. กรณีที่จะไม่ได้การรับพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการขอพระราชทานเครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อ ั น เป็ น ที ่ เ ชิ ด ชู ยิ่ งช้ า งเผื อ กและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 มีดังนี้
ข้อ 12 (6) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า
(ก) กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยู่ระหว่างพิจารณาโทษ
ทางวินัย หรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย
(ข) กระทำความผิ ด ทางอาญาและอยู ่ ร ะหว่ า งสอบสวนของพนั ก งานสอบสวนหรื อ
อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล หรือได้มีคำพิพากษาแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด เว้นแต่พนักงานอัยการรับ
แก้ต่างคดีนั้น หรือเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่มีโทษปรับสถาน
เดียว
(ค) กระทำความผิดและอยู่ระหว่างการไต่ สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราบการทุจริต หรืออยู่ระหว่างการไต่ส วนข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ 18 ในการ...

- 12 ข้อ 18 ในการนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบนี้
หากเป็นผู้มีกรณีดังต่อไปนี้ในปีใด ให้เพิ่มกำหนดระยะเวลาการขอพระราชทานอีกกรณีละหนึ่งปี
(1) เป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย
(2) เป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กฎหมาย
กำหนดระยะต่ำกว่าระดับดี เว้นแต่เป็นการขอพระราชทานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งหรือระยะเวลาเลื่อนชั้นตราเกินกว่าห้าปีบริบูรณ์ ให้พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวในระยะเวลาห้าปี
ประธาน ให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 ข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.2/ว 32673 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งข้อกำหนดฯ ดังกล่าว เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และ
ขอให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
1. การปรับเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 15/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด
2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยกำหนดปรับปรุงเฉพาะเรื่องจำนวนบุคคลที่
เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจำแนกตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้
- พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน
รวมกันมากกว่า 50 คน
- พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน
มากกว่า 100 คน
- พื้นที่ควบคุม ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า
200 คน
- พื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า
300 คน
- พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า
500 คน
3. การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
4. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
5. การขนส่งสาธารณะ
6. การปฏิบัติงาน...

- 13 6. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของหน่วยงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
7. การผ่อนคลายมาตรการเพื่อกิจการหรือดำเนินการกิจกรรมบางประเภท
8. การเตรียมความพร้อมเพื่อการผ่อนคลายมาตรการสำหรับกิจการบางประเภทในอนาคต
สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ส่วนอำนวยการ หรือดาวน์โหลดตามวัน/หนังสือรับ/
2564/ต.ค.64/18 ต.ค.64/e office/ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564.pdf
ประธาน ให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
3.5 กฎกระทรวง กำหนดอัตราพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 16) และ
(ฉบับที่ 17)
นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 16) ได้ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเครื่องดื่มบางประเภท และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มี
ลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้ใ นอัตราเดิมออกไปอีก
หนึ่งปี จากช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นจนถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 และเลื่อนระยะเวลาในการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวในระยะต่อไปออกไปอีกหนึ่ง
ปี เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรม
- กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 17) ได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ได้มีการแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อ
เกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นยาสูบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน า 2019 ตลอดจน
จำกัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ให้ยกเลิกความใน (1) ในประเภทที่ 14.01 ยาสูบ ตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ ตามบัญชีท้าย
กระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกั ดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ให้ยกเลิกความ...

- 14 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (6) ในประเภทที่ 14.01 ยาสูบ ตอนที่ 14 สินค้ายาสูบ ตามบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี หรือ ดาวน์โหลดตามวัน/
หนังสือรับ/2564/พ.ย./กฎกระทรวง/กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 16) และ(ฉบับที่ 17)
ประธาน กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
ศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
นายธนาพงศ์ คันธานนท์ นิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมาย มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งสำเนาหนังสือ ที่ ชม 0017.3/ว 32518 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แจ้งให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง คือ 1) ขอร้องทุกข์ผลการประเมินครับ
2) ซื้อรถปรับอากาศมาทำไมเยอะแยะ 3) ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ 4) ผมคับข้องใจครับ และ 5) ขอวีดีโอการ
จัดงาน โดยรายละเอียดข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานสรรพสามิ ต
ภาคที่ 5 (ดาวน์โหลดตามวัน/หนังสือรับ/2564/ต.ค./18 ต.ค./e-office/ว 32518 ขอความอนุเคราะห์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร.pdf
ที่ประชุมรับทราบ

3.7 รายงาน...

- 15 3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน
ว่าที่ ร.ต. ชะริด จอมเรือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหาร
การจัดเก็บภาษี รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ประจำเดือนตุลาคม 2564 เป้าหมายตามเอกสาร (3,790,441,500 บาท)

ที่ประชุมรับทราบ
นายพงศ์ภวัน ...

- 16 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนตุลาคม
2564 ดังนี้
1. รายงานผลการขออนุญาตใช้ส ุราสามทับเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
รวมยอดสะสมตั ้ ง แต่ ว ั น ที่ 6 มี น าคม 2563 – 28 กั น ยายน 2564 จำนวน
2,242,648 ลิตร
2. ไม่อนุมัติให้ได้รับสิทธิเสียภาษี ในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภท
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก
พื้นที่เชียงราย ราย บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องดื่ม
น้ำปลีกล้วย สูตรผสมน้ำเสาวรส ตรา เน้น เน้น บรรจุซองอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 180 มิลลิลิตร
ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวกาญจนา สายมา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภาษี
ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07/ภส.03-08) และงบเดือน
ภส.07-04/ภส.07-06 ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกิจการสถานบริการ เดือนกรกฎาคม
2564 จำนวน 82 ราย ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้ประกอบการ ยื่นชำระภาษีถูกต้อง
ที่ประชุมรับทราบ
นายวิทยา อันชำนาญ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายปราบปราม
ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน 11 คดี แบ่งเป็น
พื้นที่เชียงใหม่ 3 คดี พื้นที่เชียงราย 2 คดี พื้นที่พะเยา 3 คดี พื้นที่ลำปาง 3 คดี เปรียบเทียบปรับทั้งหมด
11 คดี รวมค่าปรับ เป็น เงิน 534,572.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่ พ ันห้ าร้ อยเจ็ ดสิบสองบาทถ้ ว น)
ตรวจโรงอุตสาหกรรมสุร ากลั่นชุมชนจำนวน 10 ราย ตรวจร้านค้าในเขต Zoning จำนวน 5 ราย และ
ร้านจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของกรมสรรพสามิตจำนวน 12 ราย จำนวนของกลางที่ตรวจยึดได้
รายละเอียดดังนี้
1. สุรากลั่น
จำนวน
3.300 ลิตร
2. บุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย
จำนวน 30
ซอง
3. รถยนต์ยี่ห้อ ROVER MINI สีเขียว ขนาด 1,200 ซี.ซี.
จำนวน
1
คัน
4. รถยนต์ยี่ห้อ DAIHATSU สีดำ ขนาด 660 ซี.ซี.
จำนวน
1
คัน
5. รถจักรยานยนต์
ขนาด 100 ซี.ซี.
จำนวน
1
คัน
6. รถจักรยานยนต์
ขนาด 50 ซี.ซี.
จำนวน
3
คัน

คดีสุรากลั่น ...
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ที่ประชุมรับทราบ

นายวีระชัย ...

- 18 นายวีระชัย ศิริพานกุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564)

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564)

ผลการปราบปราม...

- 19 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564)

ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม
2564 ดังต่อไปนี้
1. งานติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
1.1 ส่งเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นทนายความดำเนินการฟ้องคดีแพ่ง
กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกปฏิบัติผิดเงื่อนไข จำนวน 5 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
จำนวน 3 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
จำนวน 2 ราย
1.2 ส่งเอกสารหลักฐานให้ตั้งเรื่องฟ้องคดีตามโครงการรถยนต์คันแรก ของสำนั กงาน
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จำนวน 1 ราย
1.3 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งตามโครงการรถยนต์คันแรก จำนวน 8 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
จำนวน 7 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
จำนวน 1 ราย
1.4 แจ้งการไม่อุทธรณ์คดีและแจ้งผลคดี
จำนวน 5 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
จำนวน 3 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
จำนวน 2 ราย
1.5 ส่งใบแต่งทนายความ
จำนวน 4 ราย
1.6 ให้ดำเนินการไปศาลเพื่อไกล่เกลี่ยและสืบพยานในคดี ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
แพร่ จำนวน 2 ราย
1.7 การดำเนินคดี กรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษาถึงแก่ความตาย ของสำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่เชียงราย จำนวน 1 ราย
1.8 ขอถอนฟ้ องคดี แพ่ งตามโครงการรถยนต์ ค ันแรก ของสำนั กงานสรรพสามิ ตพื ้ นที่
อุตรดิตถ์ จำนวน 1 ราย
1.9 รายงานผล...

- 20 1.9 รายงานผลปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง เพื่อติดตามเงินคืน
ตามโครงการรถยนต์คันแรก
2.งานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
2.1 อนุมัติให้ทำลายของกลางซึ่งคดีเสร็จสิ้นแล้ว ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
2.2 อนุมัติเปรียบเทียบปรับต่ำกว่าเกณฑ์ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
2.3 อนุมัติทำลายและขายทอดตลาดของกลาง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
3. งานด้านอื่นๆ
3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ ในการรายงานผลการติ ดตามลู กหนี้
ของส่วนราชการ
3.2 รายงานผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
3.3 ขอผ่อนชำระหนี้อันเกิดจาการกระทำละเมิด รายนายสุทัศน์ โนสุยะ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นางจิน ตนา พงษ์ศ ิร ิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒ นา
ระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนตุลาคม2564 ดังนี้
๑. ตรวจเช็ค ซ่อม ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มงาน
๑. ตรวจเช็ค ซ่อม ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น
๒ กลุ่มงาน
๑.๑ ตรวจเช็ค และแก้ปัญหาผ่านระบบเครือข่าย เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการต่อผู้ประกอบการ ซึ่งเดือนนี้แจ้งปัญหาเข้ามา 92 ครั้ง
มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.1.1 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ พร้อมตั้งค่า IE เพื่อให้ใช้กับระบบงานกรม
1.1.2 แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010/2016 หมดอายุ
1.๑.๓ แก้ปัญหา Default browser จาก Microsoft edge เป็น internet explorer
1.1.4 แก้ปัญหาสั่งพิมพ์งานไม่ได้ (เครื่องพิมพ์ Lexmark M521 dn)
๑.๑.5 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Lexmark M521 dn
๑.๑.6 ตั้งค่า Share เครื่องพิมพ์ Lexmark M521 dn
1.1.7 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise M552
๑.๑.8 ติดตั้งโปรแกรม Paper Stream Capture
1.1.9 แก้ปัญหาพิมพ์ใบเสร็จในระบบงานรายได้ไม่ได้
1.1.10 แก้ปัญหาเข้าใช้ Web Online(GFMIS) ไม่ได้
1.1.11 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านเครือข่ายไม่ได้
1.1.12 ให้ ค ำแนะนำ และแก้ ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ การใช้ ง านระบบสารสนเทศตรวจ
ปฏิบัติการฯ
1.1.13 แก้ปัญหากรณีไม่สามารถ remote ผ่านเครือข่ายได้ (สาขาเวียงสา)
1.1.14 แก้ปัญหาการเข้าปรับปรุงเว็บไซด์ของพื้นที่ไม่ได้ (พื้นที่ลำปาง และพื้นที่น่าน)
1.2 ตรวจเช็ค...
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1.2.1 แก้ ไ ขปั ญ หาเครื ่อ งคอมพิ ว เตอร์ HP 280 ไม่ ส ามารถรเข้า สู ่ระบบปฏิบ ัติการ
windows ได้ โดยการ Recovery Windows
1.2.2 แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo V530 แจ้งเตือน automatic repair โดย
การ Recovery Windows
๑.๒.3 อัพเดต windows 11 ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 3080
๑.๒.4 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office 2010/2016
1.2.5 ตรวจเช็คและติดตั้งโปรแกรม StarCat
๑.๒.6 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องปริ้น Lexmark M521
1.2.7 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ HP 280 ด้วยเครื่องเป่าลม
2. นวัตกรรม Check SURE System
2.1 ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของการนำเข้าข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
- ข้อมูลการตรวจโรงอุตสาหกรรม
- ข้อมูลการตรวจร้านค้าที่ได้รับอนุญาต
2.2 ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของการสืบค้นข้อมูลและรายงาน
- การตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม
- การตรวจแนะนำร้านค้าที่ได้รับอนุญาต
- ข้อมูลสถิติการชำระภาษี
- การตรวจปราบปราม
2.3 ทดสอบโปรแกรมหลังแก้ไขโปรแกรมเสร็จ
2.4 เพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ จำนวน 34 ราย
2.5 แนะนำการใช้โปรแกรมส่วนที่ปรับปรุงใหม่ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่/พื้นที่สาขา
3. ควบคุม ดูแล และปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารจัดการแสตมป์
3.1 ตรวจเช็คการทำงานระบบฯ กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ตรวจเช็คการแสดงผลเลขรหัส
แสตมป์ในแบบการดึงเลขรหัสแสตมป์มาแสดงขณะที่นำเข้าข้อมูลโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องคีย์ข้อมูล
3.2 ตรวจเช็คโปรแกรม กรณีเรียกรายงานรายละเอียดบัญชีรับ -จ่ายแสตมป์ QR Code แล้ว
ยอดยกมาไม่แสดงข้อมูล
3.3 ตรวจเช็คและแก้ปัญหานำเข้าข้อมูลฉลากไม่ได้ และแนะนำวิธีการทำงานให้เจ้าหน้าที่
พื้นที่สาขา
3.4 ตรวจเช็ค แก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และแนะนำการใช้งาน กรณีพื้นที่แม่ฮ่องสอน
นำเข้าข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่ แล้วค้นหาข้อมูลไม่พบ และกรอกรหัสโรงอุตสาหกรรมไม่ถูกต้อง กรณีสาขา
แม่สะเรียง ไม่สามารถเลือกรายการในการบันทึกรายการจ่ายแสตมป์ได้
3.5 แก้ไขแบบ ภส.06-12 กรณีที่พิมพ์รายงานแล้วแสดงข้อความไม่สมบูรณ์และมีขนาดของ
ข้อความที่เกินหน้าขนาดกระดาษ (A4)
3.6 ตรวจสอบและเพิ่มเมนูปีงบประมาณ 2565 สำหรับการค้นหาข้อมูล ในรายงานต่าง ๆ
3.7 ตรวจสอบและแก้ไขรายงานบัญชีรายชื่อโรงงานและฉลากสุราชุมชน ในกรณีที่รายงานไม่
แสดงรูปฉลากสุรา
3.8 ตรวจสอบการแสดงผลของรายงาน และข้อมูลหลังปรับปรุงโปรแกรม
4. ปรับปรุง...
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4.1 คลังข้อมูล >> งบทดลอง
4.2 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ >> ผลการจัดเก็บรายได้ >> ผลการปราบปราม
4.3 ห้องข่าว >> ภาพกิจกรรม >> ข่าวประกวดราคา
4.4 เกี่ยวกับสำนักงาน >> โครงสร้างองค์กร
4.5 จัดทำป๊อปอัพวันที่ 13 ตุลาคม เว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตภาที่ 5 และพื้นที่ในภาคที่ 5
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.1 กรณีเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint CP315 dw สั่งพิมพ์มีเส้นสีขาวคาดกลาง
กระดาษ (เจ้าหน้าที่บริษัท สุพรีม มาตรวจเช็ค และเปลี่ยนอุปกรณ์)
5.2 กรณีนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปซ่อมที่กรม จำนวน 5 เครื่อง
5.3 กรณี WiFi สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาใช้งานไม่ได้
5.4 สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบงานกรม
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นางประโลมใจ ลายภูคำ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายสารสนเทศ
และบริการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
1. ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้นำเข้าในระบบรายได้
ของแต่ละพื้นที่
1.1 ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลแบบรายการชำระภาษี เดือนตุลาคม จำนวน 2,542 แบบ
1.2 ติดต่อประสานงานกับพื้นที่สาขาเพื่อให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบรายการชำระภาษีที่
ยังไม่ได้บันทึกจำนวน 9 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 พื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ สาขาเมือง จำนวน 2 ครั้ง
1.2.2 พื้นที่น่าน จำนวน 7 ครั้ง ได้แก่ สาขาเมือง จำนวน 3 ครัง้ สาขาปัว จำนวน 1 ครั้ง
และสาขาเวียงสา จำนวน 3 ครั้ง
2. ตรวจสอบข้อมูลรายได้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 9 พื้นที่ให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูล
รายได้ในระบบรายได้
2.1 ติดต่อประสานงานเพื่อขอแก้ไขข้อมูลรายได้กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จำนวน 1
ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 พื้นที่แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ครั้ง
2.2 จัดทำรายงานสถิติแสดงรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ส่งส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
3. ตรวจสอบระบบข้อมูลคดีและค่าปรับ พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับ
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลคดีและค่าปรับ
4. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
5. จั ด ทำข้ อ มู ล Power point ใช้ ใ นการประชุ ม ข้ า ราชการสำนั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที ่ 5
ครั้งที่ 9/2564
6. เผยแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมช่องทาง Facebook Line Website
Instagram Youtube จำนวน 6 เรื่อง
6.1 สำนักงาน...
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สรรพสามิ ต ภาคที ่ 5 พร้ อ มบุ ค ลากรได้ น ำอาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม มื ้ อ กลางวั น ไปมอบให้ ก ั บ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด
6.2 จุลสารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน
2564
6.3 ข่าวกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 48/2564
6.4 ข่าวกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 49/2564
6.5 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
6.6 น้อมเกล้ารำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
7. รวบรวมและตรวจสอบงบเดือนอื่น ๆ ที่รับจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นางสาวกั ญ ฐาญา คำสร้ อ ย นั ก จั ด การงานทั ่ ว ไปชำนาญการ ฝ่ า ยบริ ห ารทั ่ ว ไป ส่ ว นอำนวยการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป
1. งานออกตรวจแสตมป์สรรพสามิต งวด 3 เดือน และตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
1.1 ตรวจแสตมป์สรรพสามิตงวด 3 เดือนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ระหว่างวันที่
18-20 ตุลาคม 2564
1.2 ตรวจแสตมป์สรรพสามิตงวด 3 เดือน และตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ของสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แพร่ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564

2. งานด้านแผนงาน...
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2.1 ตรวจสอบและบัน ทึกผลการดำเนินงานตามแผนหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิ บั ติ
ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกันยายน 2564) ในระบบ PM
2.2 จัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่ 16-31 ตุลาคม 2564 และงวดวันที่
1-15 พฤศจิกายน 2564
2.3 จั ด ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงจ้ า งเหมาทำความสะอาดสำนั ก งาน ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565
2.4 จัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
2.5 จัดทำบันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. งานด้านการเงินและบัญชี
3.1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 11
รายการ
3.2 จัดทำข้อมูลการโอนเงินทางระบบ KTB Corporate Online จำนวน 5 ครั้ง
3.3 ตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ จำนวน 12 ชุด
3.4 แก้ไขข้อมูลและย้อนสถานะ ยกเลิกปิดสิ้นวันในระบบรายได้ให้แก่ส ำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ จำนวน 2 รายการ
3.5 จัดทำแบบประเมินด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำส่งข้อมูลในระบบ
GAQA (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System)
3.6 รวบรวมและตรวจสอบคำขอตั ้ ง งบประมาณ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566
จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่เพื่อนำส่งกรมสรรพสามิต
3.7 ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง รายการบั ญ ชี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยค้ า งจ่ า ย ณ วั น สิ ้ น ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
4. การดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ
- จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน

ทีป่ ระชุมรับทราบ

นางสาวณัฏศรินทร์ ...

- 25 นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส่วนอำนวยการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
ยื่นเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ
1. ยื่นขอรับบำเหน็จรายเดือนเพิ่มผ่านระบบ e-pension ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย
2. ลงทะเบียนขอเบิกเงินบำนาญและบำเหน็จดำรงชีพจำนวน 2 ราย
ลูกจ้างชั่วคราวลาออก จำนวน 3 ราย
1. นางสาวนิศากร สมหนองบัว นักวิชาการสรรพสามิตสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
ฝ่ายปราบปราม ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564
2. นายสาคร กวางทู พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน สาขาเมือง
แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564
3. นายคฑาวุ ธ แก้ ว อุ ไ รรั ต น์ พนั ก งานขั บ รถยนต์ สำนั ก งานสรรพสามิ ต พื ้ น ที ่ แ พร่
ฝ่ายอำนวยการ
โครงการสัมมนา
- โครงการสัมมนา “การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ
Zoom Cloud Meetings
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 งวดที่ 1
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
กรมสรรพสามิต ได้โอนเงินนอกงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับการจัดสรรในวงเงินที่จำกัด
จำนวน 11 รายการ ขอให้แต่ละส่วนได้บริหารจัดการงบประมาณภายในวงเงินที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประธาน ขอให้ทุกส่วนรับทราบและได้บริหารจัดการงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ภายในวงเงินที่มีอยู่
ที่ประชุมรับทราบ

5.2 เลือกตั้ง...

- 26 5.2 เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนอำนวย เสนะรัตน์ (ครบกำหนดวาระ)
นางประโลมใจ ลายภูคำ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายสารสนเทศและบริการ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประธานคณะกรรมการกองทุนเขตอำนวย เสนะรัตน์ ) ขอมติที่ประชุมได้ลงมติ
เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนอำนวย เสนะรัตน์ (ครบกำหนดวาระ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจ จุบ ัน คณะกรรมการการบริหารเงินกองทุน เขต อำนวย เสนะรัตน์ได้ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งแล้ว 1 ปี ซึ่งตามข้อบังคับว่าด้วยเงินกองทุนอำนวย เสนะรัตน์ พ.ศ. 2563 ข้อ 10 ให้ผู้ที่ได้รับการ
เลื อ กตั ้ ง ตามข้อ 9 อยู ่ ใ นตำแหน่ งได้ มี ก ำหนดเวลา 1 ปี หากครบเวลา 1 ปี ยั ง ไม่ ม ี ก ารเลือ กตั้งใหม่
ก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมอยู่ในตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
ประธาน ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ ประธานกรรมการบริหารเงินกองทุน เขต อำนวย เสนะรัตน์ สำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมกรรมการชุดใหม่
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการชุดเดิมโดยมีนางประโลมใจ ลายภูคำ ประธานคณะกรรมการ
กองทุนเขตอำนวย เสนะรัตน์ อยู่ในตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริห าร
เงินกองทุน เขต อำนวย เสนะรัตน์ และผู้ตรวจสอบบัญชีมีรายนามดังต่อไปนี้
คณะกรรมการกองทุนเขตอำนวย เสนะรัตน์
1. นางประโลมใจ ลายภูคำ
ประธาน
2. นางสาวหทัยชนก คงเพ็ช
รองประธาน
3. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพล สิงห์โทราช
เหรัญญิก
ผู้ตรวจสอบบัญชี คือนางสาวกัญฐาญา คำสร้อย
ที่ประชุมรับทราบ
ประธาน ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดมีเรื่องจะหารือหรือเสนอแนะในที่ประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ใดหารือหรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวกัญฐาญา คำสร้อย) ผู้จดรายงานการประชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ผู้มาประชุม
1. นางดรุณี
จารุภูมิ
2. นางสาวนิศารัตน์
กันทะวงค์
3. นายสว่าง
จิโน
4. นางนิษฐ์วดี
ทวีจิระวัฒน์
5. นายวีระชัย
ศิริพานกุล
6. นายวิทยา
อันชำนาญ
7. นายอำนวย
ตันติพิริยาภรณ์
8. นายพงศ์ภวัน
ตะรุสะ
9. ว่าที่ ร.ต. ชะริด
จอมเรือง
10. นางจินตนา
พงษ์ศิริกลุ
11. นางจิรานันท์
สุดหอม
12. นายไกรเดช
รินต๊ะมา
13. นายธนาพงศ์
คันธานนท์
14. นางสาวรฐาอร
บุญเลิศ
15. นางสาวกาญจนา สายมา
16. นางรุ่งลาวัลย์
รัตนศรี
17. นางธัญวรัตน์
เกี๋ยงแก้ว
18. นางสาวรมิดา
เลิศธนธร
19. นายณัฐพงษ์
สุนตาอินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ประธาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
20. นายวัชรินทร์
ทาใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
21. นางประมวล
คำผุย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
22. นางสาวศิริพร
ถนอมสินทรัพย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
23. นายบัญชา
แก้วแปง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
24. นางสาวศิรพิชญ์ จัดของ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
25. นายเศกสรร
กันธา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
26. นางสาวสุรัญญา พลดงนอก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
27. นางสาวประภาวดี มั่งมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
28. นายอาทิตย์
ถาวร
พนักงานขับรถยนต์
29. นายนริศย์พงศ์
กิติจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
30. นายณรงค์
ภูโปร่ง
พนักงานขับรถยนต์
31. นางวราภรณ์ ...

-231. นางวราภรณ์
32. นายวทัญญู
33. นางสาวหทัยชนก
34. นายวรศร
35. นางสาววชิรญาณ์
36. นายเอกราช
37. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล
38. นางสาวปณิธวดี
39. นายปิยะ
40. นางอัมพร
41. นายธนบูรณ์
42. นายณัฐพงศ์
43. นางสาววัทนวิภา
44. นายกฤษดา
45. นายบุญสม
46. นายประเวศ
47. นายอดิศักดิ์
48. นายชาคริต
49. นายอติกันต์
50. นางสาวปัทมพร
51. นายสรคม
52. นางสาวพชรพร
53. นางสาววิลาสินี
54. นายธีรภัทร

สุวรรณเสน
จินาทิพย์
คงเพ็ช
ศิริพานกุล
พันธุ์วิเศษ
ใจแจ่ม
สิงห์โทราช
คงเพ็ช
พะสุ
ปินตานา
เปี่ยมสุข
จันทร์รัตน์
มณีศร
ถาวร
ขำแสง
บุญยืน
ภูบิน
ไชยมงคล
ตันเจริญ
ยุทธพงศ์ไพศาล
สร้อยคำ
อินทร์ต๊ะ
รินต๊ะมา
พัฒน์ดิศักดิ์กุล

พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานประจำสำนักงาน
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักตรวจสอบภาษี
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักตรวจสอบภาษี
นิติกร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางประโลมใจ
2. นางสาวกัญฐาญา
3. นางสาวณัฏศรินทร์
4. นายสารีรักษ์
5. นางสาววิไลพร

ลายภูคำ
คำสร้อย
สว่างอนันกุล
ด้วงยาง
บุญเติม

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลาป่วย
อบรม
อบรม
ลาป่วย
ลาป่วย

เรื่องก่อนระเบียบ...

-3เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายสว่าง จิโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนำเสนอ โครงการพัฒนาจิต เพื่อพิชิตงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ Quality Time ช่วงเวลาที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ แ ละการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting
นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดเชีย งใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อ วัน จันทร์ ที่ 29
พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
และการประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. แนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 8 ท่าน
ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3

ชื่อ
นายวรวิทย์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายประสงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายอารุณ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

4

นางปลื้มจิต
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

นามสกุล
ชัยสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
หล้าอ่อน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปินตา
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สระแก้ว รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงราย
สิงห์สุทธิจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่
คลังจังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ ...

-4ลำดับที่
5
6
7
8

ชื่อ
นางดรุณี
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นางพิศมัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายประพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายอนุสรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

นามสกุล
จารุภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
อรรถธรรมสุนทร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10
สุขเข
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
หอมขจร
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ได้ปฏิบัติงานหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสำคัญเรื่องการติดต่อประสานงาน การบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน
- ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ ปฏิบัติตนตามคำสั่ง มาตรการที่ ศบค.
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในเรื่องการฉีดวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. สรุปการเบิกจ่าย...

-53. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(สำนักงานคลังจังหวัดเชีย งใหม่) โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2564 จำนวน 14,907.40 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
6,836.18 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 45.86 เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ แยกเป็นงบประจำ จำนวน
7,167.96 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,847.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.63 งบลงทุน จำนวน
7,739.44 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,988.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.69 เป็นอันดับที่ 1
ของประเทศ
.

4. สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

- สถานการณ์...

-6- สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ป ่ว ยติดเชื้อ สะสม 26,114 ราย ผู้ติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาล 3,068 ราย เสียชีว ิตสะสม 126 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

การบริหารจัดการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุมรับทราบ
5. เรื่องวาระ...

-75. เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนธันวาคม 2564
วันที่

เวลา

งาน

สถานที่

1 ธันวาคม 2564

รั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า บ้านแม่ลง ตำบลนาเกียน อำเภอ
กรมสมเด็ จ พร ะ เท พ รั ต นราช ส ุ ด า ฯ อมก๋อย
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวง

5 ธันวาคม 2564

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม จังหวัดและอำเภอ
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิ เ บศรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2564
07.30 น.

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์

08.30 น.

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม

ห้องสักทอง อาคารนิทรรศการ 2
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

10.30 น.

การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หา บ้านวังน้ำริน ตำบลสันผักหวาน
คลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม อำเภอหางดง
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิ เ บศรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2564
พิธ ีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรม ห้องสักทอง อาคารนิทรรศการ 2
ไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

14.00 น.

ในพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เล่มที่ 42
1-31 ธันวาคม
2564

การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายา ส่วนราชการทุกแห่ง
ลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกา
ธิ เ บศรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร พร้ อ มเครื ่ อ งสั ก การะ
บริ เ วณอาคารสำนั ก งานหรื อ สถานที่
เหมาะสม พร้อมประดับไฟส่องสว่าง บริเวณ
อาคารสำนักงานตามที่เห็นสมควร
วันที่...

-8-

วันที่

เวลา

งาน

สถานที่

1-15 ธันวาคม
2564

การจั ด ทำคำกล่ า วน้อ มรำลึก ในพระมหา ส่วนราชการทุกแห่ง
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิ ต ร พร้ อ มนำเสนอภาพพระราช
กรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่ อ
ออนไลน์ของหน่วยงาน

13 ธันวาคม 2564

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กองบิน 41
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่
สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้ าลู กเธอ เจ้าฟ้าสิริว ั ณ ณวรี
นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปพระราชทาน
คำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าการทอผ้าให้
ผู้ต้องขังหญิง (เป็นการส่วนพระองค์)

29 ธันวาคม 2564

09.00 น.

การประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจำ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และการประชุ ม คณะ พรรษา ศูนย์ราชการ
กรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564 และผ่านทางระบบ Zoom
Meeting

ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน
2564 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือ ที่ ชม 0017.3/ว 35144 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
เรื ่ อ ง รณรงค์ ก ารสวมใส่ ผ ้ า ไทย ด้ ว ยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อ วั น ที ่ 9 มิ ถ ุ น ายน 2563 เห็ น ชอบให้
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เวลาและสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาล ผ่านโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์
ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายผ้าไทยตามความเหมาะสม
ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน รวมถึงในทุก ๆ โอกาส เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
รูปแบบการแต่งกายผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองให้เกิดกระแสการสวมใส่ผ้ าไทยในชีวิตประจำวัน ประกอบกับ
ในการประชุม...

-9ในการประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจำจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบในการส่งเสริมให้ข้าราชการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และบุคลากร แต่งกายตามความเหมาะสมของท้องถิ่นดังนี้
วันจันทร์
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
วันอังคาร/วันพฤหัสบดี/วันศุกร์ ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองล้านนาหรือชุดประจำท้องถิ่น
วันพุธ
ชุดปฏิบัติงานตามแนวทางของส่วนราชการ
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี
นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
สำนักงานเลขานุการกรม ได้ส่งหนังสือ ที่ กค 0601/ว 2164 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี โดยมีรายละเอียด
สำคัญ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นบุคลากรกรมสรรพสามิตเท่านั้น
1.2 ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ต่อ 1 ผลงาน โดยส่งผลงานในนาม
บุคคลหรือทีมบุคคลก็ได้ และให้ส่งเพียง 1 ผลงาน
1.3 ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบตราสัญลักษณ์กรมสรรพสามิตครบรอบ 90 ปี ในหัวข้อ
“90 ปี กรมสรรพสามิต ....ก้ าวต่ อ ไปสู ่ย ุ ค Next Normal” โดยออกแบบให้ ม ี ร ูป แบบทั นสมั ย สะดุ ด ตา
มีความริเริ่มสร้างสรรค์
1.4 องค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องประกอบด้วย
1.4.1 ใช้ ส ี ป ระจำกรมสรรพสามิ ต คื อ สี ส ้ ม (Pantone 137 C) เป็ น สี ห ลั ก ในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ และ/หรือใช้สีอื่น ๆ ออกแบบด้วยหรือไม่ก็ได้
1.4.2 มี ต ั ว เลข 90 (ตั ว เลขไทย) หรื อ 90 (ตั ว เลขอารบิ ก ) อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
เป็นส่วนประกอบในตราสัญลักษณ์
2. การส่งผลงาน ส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม
2564
3. รางวัลการประกวด
3.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย โล่รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศนียบัตร
3.2 รางวั ล ชมเชย จำนวน 2 รางวั ล ประกอบด้ ว ยเงิ น สด รางวั ล ละ 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมใบประกาศนียบัตร
สำหรับรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ส่วนอำนวยการ หรือดาวน์โหลดตามวัน/หนังสือรับ/
2564/พ.ย.64/11 พ.ย.64/สำนักงานเลขานุการกรม/ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
กรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี.pdf
ที่ประชุมรับทราบ
3.3 แนวทาง...
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นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือ ที่ ชม 0014.2/37608 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยสำนักงานเจ้าท่าจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการสำรวจการเททิ้งหรือ
ระบายน้ ำ ทิ ้ ง ของตนเอง ว่ า ได้ ม ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ถ ู ก ต้ อ งตามมาตรา 119 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารเดิ น เรื อ
ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการขออนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ พ.ศ. 2557 หรือไม่ หากหน่วยงานใดยังไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบดังกล่าว ให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปด้วย
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ
1. การเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ล ำน้ำสาธารณะต้องไม่เป็นเหตุการณ์ให้เกิดการตื้นเขิน
ตกตะกอนหรือสกปรก ไม่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้ กับ
ประชาชนในบริเวณข้างเคียง
2. รายละเอี ย ดของระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ต้ อ งมี ค วามสามารถในการบำบั ด น้ ำเสี ย ได้
ตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง โดยสามารถระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณภาพของน้ำทิ้งต้องเป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประกาศกรมเจ้าท่า
4. ต้องมีบ่อดักน้ำสุดท้ายสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบ ก่อนระบายลงสู่ลำน้ำสาธารณะ
ประธาน บริเวณด้านหลังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำปิงให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล
รักษาความสะอาดบริเวณแหล่งน้ำและบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสรรพสามิต
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
นายธนาพงศ์ คันธานนท์ นิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมาย มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งสำเนาหนังสือ ที่ ชม 0017.3/ว 35315 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2564 เรื ่ อ ง ขอความอนุ เ คราะห์ เ ผยแพร่ ค วามรู ้ เ กี ่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ต ิ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 แจ้งให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ คือ 1) สงสัยคะแนน
ของลู ก 2) รายงานการประชุ ม สภาท้ อ งถิ ่ น 3) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู ้ ป ระกั น ตน 4) ที ่ ร าชพั ส ดุ และ
5) พักการศึกษาผมทำไม โดยรายละเอียดข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของสำนักงาน
สรรพสามิ ต ภาคที ่ 5 (ดาวน์ โ หลดตามวั น /หนั ง สื อ รั บ /256 4/พ.ย./9 พ.ย./e-office/ว 35315
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร.pdf
ประธาน ในส่วนของการให้ ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูล ต้องมีความระมัดระวัง สูงสุดและพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ที่ประชุมรับทราบ
3.5 รายงาน...
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ว่ า ที ่ ร.ต.ณั ฐ พล สิ ง ห์ โ ทราช นั ก วิ ช าการสรรพสามิ ต รายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ฝ่ า ยสารสนเทศ
และบริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้นำเข้าในระบบรายได้ของ
แต่ละพื้นที่
1.1 ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลแบบรายการชำระภาษี เดือนพฤศจิกายน จำนวน 2,778 แบบ
1.2 ติดต่อประสานงานกับพื้นที่สาขาเพื่อให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบรายการชำระภาษี
ที่ยังไม่ได้บันทึก จำนวน 7 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 พื้นที่น่าน จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่
- สาขาเมือง จำนวน 4 ครั้ง
- สาขาปัวจำนวน 1 ครั้ง
1.2.2 พื้นที่พะเยา จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่
- สาขาเมือง จำนวน 1 ครั้ง
1.2.3 พื้นที่แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่
- สาขาแม่สะเรียง จำนวน 1 ครั้ง
2. ตรวจสอบข้อมูลรายได้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 9 พื้นที่ให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูล
รายได้ในระบบรายได้
2.1 ติดต่อประสานงานเพื่อขอแก้ไขข้อมูลรายได้กับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 พื้นที่พะเยา 1 ครั้ง
2.1.2 พื้นที่ลำปาง 1 ครั้ง
2.1.3 พื้นที่ลำพูน 1 ครั้ง
2.2 จัดทำรายงานสถิติแสดงรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ส่งส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
3. ตรวจสอบระบบข้อมูลคดีและค่าปรับ พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับ
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลคดีและค่าปรับ
4. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
5. จัดทำข้อมูล Power Point ใช้ในการประชุม
5.1 จัดทำข้อมูล Power Point ใช้ในการประชุมข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ครั้งที่ 10/2564
6. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5
7. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมช่ อ งทาง Facebook, Website,
Instagram, Youtube จำนวน 12 เรื่อง
7.1 รายงานผลการจั ด เก็ บ รายได้ ภ าษี ส รรพสามิ ต และผลการปราบปรามผู้ ก ระทำผิ ด
กฎหมายสรรพสามิต เดือนตุลาคม 2564
7.2 จุลสารกรมสรรพสามิต EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564
7.3 จุลสาร...
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7.4 บทความประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์
ที่ผลิตในราชอาณาจักร โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ชนิดรหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding)
7.5 บทความประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรื่อง การชำระภาษีสรรพสามิตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7.6 วิธีการดูแสตมป์สรรพสามิต รูปลักษณ์ใหม่ (E-Stamp)
7.7 ขั้นตอนเเละวิธีการตรวจเช็คแสตมป์สรรพสามิต เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเเสตมป์
เเละข้อมูลสินค้าได้อย่างง่ายดาย
7.8 การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
7.9 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรพสามิตพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564
7.10 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
7.11 จุล สารกรมสรรพสามิต EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 10 ประจำเดื อ น
ตุลาคม 2564
7.12 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
8. รวบรวมและจัดเก็บรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
9. รวบรวมและตรวจสอบงบเดือนอื่นๆ ที่รับจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นางจิน ตนา พงษ์ศ ิร ิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒ นา
ระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
๑. ตรวจเช็ค ซ่อม ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน
๑.๑ ตรวจเช็ค และแก้ปัญหาผ่านระบบเครือข่าย เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการต่อผู้ประกอบการ แจ้งปัญหาเข้ามา 112 ครั้ง มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.1.1 ติ ด ตั ้ ง ไดร์ เ วอร์ เ ครื ่ อ งพิ ม พ์ พร้ อ มตั ้ ง ค่ า IE เพื ่ อ ให้ ใ ช้ ก ั บ ระบบงานของ
กรมสรรพสามิต
1.1.2 แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010/2016 หมดอายุ
๑.๑.๓ แก้ปัญหา Default Browser จาก Microsoft Edge เป็น Internet Explorer
1.1.4 แก้ปัญหาสั่งพิมพ์งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ Lexmark M521 dn
๑.๑.5 ตั้งค่า Share เครื่องพิมพ์ Lexmark M521 dn
๑.๑.6 แก้ปัญหาสแกนเอกสารไม่ได้ ติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมสแกนเอกสาร
1.1.7 แก้ปัญหาระบบสารสนเทศหลักพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้
1.1.8 แก้ปัญหา Adobe Acrobat ไม่ขึ้น add-on ใน IE
1.1.9 แก้ปัญหา Web Online (GFMIS) เข้าไม่ได้
1.1.10 แนะนำการตั้งค่าแชร์โฟลเดอร์ ด้วยโปรแกรม HTTP File Server ให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
1.1.11 แก้ปัญหาสั่งพิมพ์เอกสารไม่ได้ ตรวจเช็คการทำงานและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่
1.1.12 ถอนโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก และ Update Windows
1.1.13 ติดตัง้ ...
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1.1.14 แก้ปัญหา ในกรณีที่กรมปรับปรุงระบบสารสนเทศหลัก แล้วมีผลกระทบกับ
การแสดงผลของรายงาน
1.2 ตรวจเช็ค แก้ปัญหา และซ่อม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้
๑.๒.1 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office 2010/2016
๑.๒.2 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ Lexmark M521
1.3 ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานในการตรวจเช็ค ซ่อม ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยาและสาขาเมืองพะเยา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สาขาฮอด มีรายละเอียดดังนี้
๑.๓.๑ ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
๑.๓.๒ ตรวจเช็คการทำงานของระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตทั้งภายนอกและภายใน
๑.๓.๓ ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องเป่าลม และเช็ดทำความสะอาด
1.3.4 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 5 เครื่อง
1.3.5 แก้ปัญหา Microsoft Office 2019 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
1.3.6 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับระบบสารสนเทศหลัก
1.3.7 Activate Microsoft Office 2010/2016 จำนวน 6 เครื่อง
1.3.8 Update Windows 10 จำนวน 1 เครื่อง
1.3.9 เดินระบบสายแลน จำนวน 2 จุด
1.3.10 เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ขนาด 12V 7.8Ah จำนวน 4 ก้อน และ ขนาด 12V
9Ah จำนวน 2 ก้อน
1.3.11 เปลี่ยนถ่านเมนบอร์ด จำนวน 1 เครื่อง
1.3.12 ติดตั้ง Driver Printer จำนวน 7 เครื่อง
1.3.13 ตั้งค่า IE สำหรับ webonlineintra.gfmis.go.th
1.3.14 ติดตั้ง อัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัส
1.3.15 Update Device และ System เครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo จำนวน 7 เครื่อง
1.3.16 ติดตั้งโปรแกรม HTTP File Server เพื่อแชร์โฟล์เดอร์ที่ใช้เก็บหนังสือรับและ
หนังสือส่งของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และแนะนำการใช้งาน
1.3.17 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
1.3.18 ตรวจเช็คการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้งาน
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการฯ (Check SURE System)
2.1 พัฒนาโปรแกรมเพิ่มในส่วนการนำเข้าและแก้ไขข้อมูล
- ข้อมูลหัวข้อแนะนำการตรวจในส่วนของร้านค้าที่ได้รับอนุญาต และโรงอุตสาหกรรมสุรา
- ข้อมูลบุคลากร เพื่อนำเข้าข้อมูลบุคลากรในภาคและพื้นที่ในภาค
2.2 ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม และปรับปรุงฐานข้อมูล กรณีผู้ใช้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
เกิดข้อผิดพลาด เช่น กรณีรหัสหน่วยงานกำกับดูแลร้านค้าหรือโรงอุตสาหกรรมที่ดึงจากระบบใบอนุญาตไม่ตรง
กับข้อมูลที่กำหนดในระบบ
2.3 แนะนำการใช้ระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เริ่มใช้ใหม่ (remote ผ่านเครือข่าย แนะนำการใช้งาน
หน้าเครื่องผู้ใช้ เช่น สาขาเชียงของ สาขาสันป่าตอง สาขาฮอด สาขาบ้านโฮ่ง สาขาเวียงสา สาขาเเจ้ห่ม)
2.4 ปรับปรุง...
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- สืบค้นข้อมูลโรงอุตสาหกรรม
- สืบค้นข้อมูลร้านค้าที่ได้รับอนุญาต
- ส่วนของการดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศกรม
2.5 ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร กรณีที่ย้ายหน่วยงาน และบรรจุใหม่
2.6 เพิม่ สิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบที่มีการร้องขอผ่านแบบคำขอใช้สิทธิ์ จำนวน 8 ราย
3. ควบคุม ดูแล และปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารจัดการแสตมป์
3.1 แก้ไขแบบรายการจ่ายแสตมป์ QR Code กรณีจ่ายแสตมป์ QR Code ตัวใหม่ ในแบบ
ภส.03-07 เช่น J464001583201
3.2 แก้ปัญหาและปรับแก้โปรแกรม กรณีพื้นที่สาขาบันทึกข้อมูลการจ่ายแสตมป์ QR Code
ตัวใหม่แล้วไม่แสดงเลขรหัสแสตมป์ล่าสุด
3.3 ปรับปรุงข้อมูลแสตมป์ QR Code ในระบบฐานข้อมูล
3.4 เพิ่มสิทธิ์/ยกเลิกสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ
4. ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
4.1 ปรับปรุงแบนเนอร์ในส่วนข่าวแจกแถลงข่าว และข่าวประชาสัมพันธ์
4.2 ปรับปรุงยกเลิกกิจกรรมข่าวก่อนปี 2562
4.3 คลังข้อมูล >> งบทดลอง
4.4 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ >> ผลการจัดเก็บรายได้ >> ผลการปราบปราม
4.5 ห้องข่าว >> ภาพกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง >> ข่าวประกวดราคา จำนวน 3 ครั้ง
4.6 เกี่ยวกับสำนักงาน >> โครงสร้างองค์กร
4.7 การปลดล็อคการแสดงผลกิจกรรม และการทำแบนเนอร์ plugin facebook
4.8 พื้นที่พะเยา ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
4.9 พื้นที่อุตรดิตถ์ ติดตั้งโปรแกรมสำหรับปรับปรุงเว็บไซต์
4.10 พื้นที่ลำปาง กรณีอัพโหลดภาพกิจกรรมแล้วไม่แสดงภาพ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบงานรายได้ ในส่วนของ Interface GFMIS
5.1 สาขาเมืองเชียงราย ไม่ได้ปิดบัญชีสิ้นวัน ปิดสิ้นวันในวันรุ่งขึ้น เลือกวันที่จัดเก็บไม่ถูกต้อง
ทำให้รับรายได้หลังปิดบัญชี
5.2 สาขาเมืองลำพูน แนะนำขั้นตอนการปรับปรุงรายการในระบบรายได้
5.3 สาขาปง บันทึกประเภทเงินไม่ถูกต้อง ภาคอนุมัติยกเลิกปิดบัญชี และ remote แนะนำ
การย้อนขั้นตอนเพื่อยกเลิกปิดบัญชี
5.4 สาขาเวียงสา ค่าใบอนุญาต 18 พ.ย. 64 รับรู้รายได้วันที่ 22 พ.ย. 64
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.1 กรณีนำเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo ไป Upgrade ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 ประสานงานและแนะนำวิ ธ ี ก ารซ่ อ มเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องเจ้ า หน้ า ที ่ ส ำนั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่แพร่

6.3 ประสานงาน...
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6.4 ประสานงานบริษัทและพื้นที่ กรณีซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo พื้นที่พะเยา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ว่าที่ ร.ต. ชะริด จอมเรือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหาร
การจัดเก็บภาษี รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เป้าหมายตามเอกสาร (3,565,032,700 บาท)

ผลการจัดเก็บ ...
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ที่ประชุมรับทราบ
นายพงศ์ภวัน ...

- 17 นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนพฤศจิกายน
2564 ดังนี้
1. ออกตรวจปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ การตรวจควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา

2. รายงานผลการขออนุญาตใช้ส ุราสามทับเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
รวมยอดสะสมตั ้ ง แต่ ว ั น ที่ 6 มี น าคม 2563 –30 พฤศจิ ก ายน 2564 จำนวน
2,242,648 ลิตร
3. อนุมัติให้ได้รับสิทธิเสียภาษี ในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภท
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
พื้นที่อุตรดิตถ์ บริษัท เพชรส้มทอง จำกัด (1 รายการ น้ำสับปะรด 25 % ตรา สวนผึ้ง)
4. ไม่อนุมัติให้ได้รับสิทธิเสียภาษี ในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภท
น้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
พื้นที่เชียงราย บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด (1 รายการ เครื่องดื่มน้ำปลีกล้ว ย
สูตรผสมน้ำเสาวรส ตรา เน้น เน้น)
5. อนุมัติให้ได้รับสิทธิเสียภาษี ในอัตราตามมูล ค่าร้อยละ 3 สำหรับเครื่องดื่มประเภท
น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
พื้นที่อุตรดิตถ์บริษัท เพชรส้มทอง จำกัด (1 รายการ น้ำแคนตาลูป 20% ผสมกลิ่น
เมลอน ตราสวนผึ้ง)

6. รายงาน...

- 18 6. รายงานการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติกรมสรรพสามิต
กำกับ ติดตามการอนุมัติคืน ภาษีน ้ำมัน และผลิตภัณฑ์ที่เติมในอากาศยาน ซึ่งพนักงานศุล กากรได้ปล่อย
ให้ไปต่างประเทศแล้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
เชียงใหม่
อนุมัติคืนภาษี จำนวน
บาท
คงเหลือ
จำนวน
626.20
บาท
เชียงราย
อนุมัติคืนภาษี จำนวน
บาท
คงเหลือ
จำนวน
บาท
7. รายงานผลการขออนุ ญ าตเป็ น ผู ้ ใ ช้ ส ารละลายประเภทไฮโดรคาร์ บ อน ประจำเดื อ น
พฤศจิกายน 2564
รายบริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด

ที่ประชุมรับทราบ
นางจิรานันท์ สุดหอม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภาษี
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07/ภส.03-08) และงบเดือน ภส.
07-04/ภส.07-06 ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกิจการสถานบริการ เดือนตุลาคม 2564
จำนวน 80 ราย ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้ประกอบการ ยื่นชำระภาษีถูกต้อง
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการที่จะทำการตรวจสอบภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด
3.จั ด ทำแผนงาน/โครงการ ตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมสรรพสามิ ต ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 และแผนงาน/โครงการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
4. ตรวจสอบการบันทึกตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ฯ ในระบบแผนงานติดตาม
และประเมินผล (PM) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ที่ประชุมรับทราบ

นายไกรเดช ...

- 19 นายไกรเดช รินต๊ะมา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายปราบปราม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 8 คดี แบ่งเป็นพื้นที่
เชียงใหม่ 1 คดี พื้นที่เชียงราย 1 คดี พื้นที่น่าน 1 คดี พื้นที่พะเยา 4 คดี พื้นที่ลำปาง 1 คดี เปรียบเทียบปรับ
ทั้งหมด 6 คดี รวมค่าปรับเป็นเงิน 354,463.95 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามบาทเก้ าสิบ
ห้าสตางค์) คดีไม่มีตัวผู้กระทำผิด 2 คดี ตรวจโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน จำนวน 10 ราย ตรวจร้านค้า
ในเขต Zoning จำนวน 6 ราย และร้านจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในความควบคุม ของกรมสรรพสามิต จำนวน 14 ราย
จำนวนของกลางที่ตรวจยึดได้รายละเอียดดังนี้
1. สุรากลั่น
จำนวน 17.800 ลิตร
2. สุราแช่
จำนวน 2,074.800 ลิตร
3. เครื่องต้มกลั่นสุรา
จำนวน
1
ชุด
4. บุหรี่ซิกาแรตในประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย
จำนวน
1
ซอง
5. บุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย
จำนวน 12
ซอง
6. รถยนต์นั่ง ขนาด 1,098 ซี.ซี.
จำนวน
1
คัน
7. รถจักรยานยนต์ ขนาด 50 ซี.ซี.
จำนวน
1
คัน

คดีรถยนต์ ...

- 20 -

ที่ประชุมรับทราบ
นายวีระชัย ศิริพานกุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)

ผลการปราบปราม...

- 21 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564)

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564)

ผลการปราบปราม...

- 22 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564)

ผลคดีคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 – พฤศจิกายน 2564

ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวนิศารัตน์...

- 23 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน
2564 ดังต่อไปนี้
1. งานติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
1.1 ส่งเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นทนายความดำเนินการฟ้องคดีแพ่ง
กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกปฏิบัติผิดเงื่อนไข จำนวน 10 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
จำนวน 4 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
จำนวน 6 ราย
1.2 ส่งเอกสารหลักฐานให้พนักงานอัยการตั้งฟ้องคดีแพ่ง ตามโครงการรถยนต์คันแรก
จำนวน 2 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
จำนวน 1 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
จำนวน 1 ราย
1.3 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งตามโครงการรถยนต์คันแรก จำนวน 18 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
จำนวน 9 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
จำนวน 7 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
จำนวน 2 ราย
1.4 แจ้งการไม่อุทธรณ์คำพิพากษา
จำนวน 15 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
จำนวน 8 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
จำนวน 4 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
จำนวน 3 ราย
1.5 แจ้งคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
จำนวน 6 ราย
1.6 ขอถอนฟ้องคดีแพ่งตามโครงการรถยนต์คันแรก ของสำงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
จำนวน 2 ราย
2. งานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
2.1 อนุมัติค่าปรับเปรียบเทียบคดีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
จำนวน 3 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
จำนวน 1 ราย
2.2 อนุมัติให้ทำลายขายทอดตลาดของกลาง และกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายทอดตลาด
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ลำพูน
3. งานด้านอื่นๆ
3.1 ตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและระงับการจดทะเบียนเสร็ จ
การชำระบัญชี รายบริษัทเชียงใหม่ตะวันแดง
3.2 รายงานสรุปผลการผ่อนชำระของผู้ขอใช้สิทธิ์ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามโครงการรถยนต์
คันแรก
3.3 ตรวจงานเปรียบเทียบคดี ให้คำแนะนำตามแผนงานติดตามเงินคืนตามโครงการ
รถยนต์คันแรกและการดำเนินที่เกี่ยวกับโครงการรถยนต์คันแรก ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
และพื้นที่สาขา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นางนิษฐ์วดี ...

- 24 นางนิษฐ์วดี ทวีจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน
2564 ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
พะเยา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564

2. งานด้านแผนงาน นโยบายและด้านพัสดุ
2.1 จั ด ทำแผนหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการฯ จำนวน 6 แผนงาน และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 แผนงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหารทั่วไป
2.2 ตรวจสอบและบั น ทึ ก แผนหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ร าชการฯ ประจำปี
งบประมาณ 2565 และบันทึกผลการปฏิบัติราชการฯ (ประจำเดือนตุล าคม และพฤศจิกายน 2564)
ในระบบ PM
2.3 จัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่ 16-31 ตุลาคม 2564 และงวดวันที่
1-15 พฤศจิกายน 2564
2.4 จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน (17 รายการ)
3. งานด้านการเงินและบัญชี
3.1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน
27 รายการ
3.2 จัดทำข้อมูลการโอนเงินทางระบบ KTB Corporate Online จำนวน 9 ครั้ง
3.3 ตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ จำนวน 26 ชุด
3.4 แก้ไขข้อมูลและย้อนสถานะ ยกเลิกปิดสิ้นวันในระบบรายได้ให้แก่สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่ จำนวน 23 รายการ
4. การให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจของ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประกอบด้วย
พื้นที่เชียงราย
- อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย (ฉบับที่ 4)

พื้นที่น่าน...

- 25 พื้นที่น่าน
- อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับโครงการก่อสร้าง
อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค (ฉบับที่ 2)
- อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค (ครั้งที่ 4)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้
ยื่นเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ
1. ยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปีบริบูรณ์ ผ่านระบบ e-pension จำนวน 1 ราย
2. ยื่นรับบำนาญเพิ่มเติม ผ่านระบบ e-pension จำนวน 12 ราย
ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
- นายพิเชษฐ์ ศรีชวลิตกุล เจ้าพนักงานสรรพสามิต ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่เชียงราย
โครงการอบรมสัมมนาฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
- โครงการสัมมนา “การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2563” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom
Cloud Meetings
- โครงการอบรมจัดทำระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทางแอพพลิเคชั่น
Zoom
- การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่
22 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2564
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี
ประธาน ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดมีเรื่องจะหารือหรือเสนอแนะในที่ประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดหารือหรือ
เสนอแนะเรื่องใด ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวรมิดา เลิศธนธร) ผู้จดรายงานการประชุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ผู้มาประชุม
1. นางดรุณี
2. นางสาวนิศารัตน์
3. นายสว่าง
4. นางนิษฐ์วดี
5. นายวีระชัย
6. นายพรศักดิ์
7. นายวิทยา
8. นายอำนวย
9. นายพงศ์ภวัน
10. ว่าที่ ร.ต. ชะริด
11. นางจินตนา
12. นางประโลมใจ
13. นายสารีรักษ์
14. นายธนาพงศ์
15. นางสาวรฐาอร
16. นางจิรานันท์
17. นางรุ่งลาวัลย์
18. นางสาวกาญจนา
19. นางสาวกัญฐาญา
20. นางสาวณัฏศรินทร์
21. นางสาวรมิดา
22. นางสาวเอ็มอร
23. นายวัชรินทร์
24. นางประมวล
25. นางสาวศิริพร
26. นางสาวศิรพิชญ์
27. นางสาววิไลพร
28. นางสาวสุรัญญา
29. นางสาวประภาวดี
30. นายอาทิตย์
31. นายนริศย์พงศ์

จารุภูมิ
กันทะวงค์
จิโน
ทวีจิระวัฒน์
ศิริพานกุล
นวลคำ
อันชำนาญ
ตันติพิริยาภรณ์
ตะรุสะ
จอมเรือง
พงษ์ศิริกุล
ลายภูคำ
ด้วงยาง
คันธานนท์
บุญเลิศ
สุดหอม
รัตนศรี
สายมา
คำสร้อย
สว่างอนันกุล
เลิศธนธร
ธรรมขันแข็ง
ทาใจ
คำผุย
ถนอมสินทรัพย์
จัดของ
บุญเติม
พลดงนอก
มั่งมูล
ถาวร
กิติจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ประธาน
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
32. นายณรงค์ ...

-232. นายณรงค์
33.นายวทัญญู
34. นางสาวหทัยชนก
35. นายเอกราช
36. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล
37. นางสาวปณิธวดี
38. นางอัมพร
39. นายวรศร
40. นางสาววชิรญาณ์
41. นายณัฐพงศ์
42. นางสาววัทนวิภา
43. นายกฤษดา
44. นายประเวศ
45. นายชาคริต
46. นายสรคม
47. นายอติกันต์
48. นางสาวปัทมพร
49. นางสาวพชรพร
50. นางสาววิลาสินี
51. นายธีรภัทร

ภูโปร่ง
จินาทิพย์
คงเพ็ช
ใจแจ่ม
สิงห์โทราช
คงเพ็ช
ปินตานา
ศิริพานกุล
พันธุ์วิเศษ
จันทร์รัตน์
มณีศร
ถาวร
บุญยืน
ไชยมงคล
สร้อยคำ
ตันเจริญ
ยุทธพงศ์ไพศาล
อินทร์ต๊ะ
รินต๊ะมา
พัฒน์ดิศักดิ์กุล

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานประจำสำนักงาน
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักตรวจสอบภาษี
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักวิชาการสรรพสามิต
นักตรวจสอบภาษี
นิติกร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางธัญวรัตน์
2. นางวราภรณ์
3. นายไกรเดช
4. นายกีฬาบอล
5. นายบัญชา
6. นายเศกสรร
7. นายปิยะ
8. นายบุญสม
9. นายอดิศักดิ์

เกี๋ยงแก้ว
สุวรรณเสน
รินต๊ะมา
กอนแสง
แก้วแปง
กันธา
พะสุ
ขำแสง
ภูบิน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลาพักผ่อน
พนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานภายในที่พัก (WFH)
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ไปราชการ
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
ไปราชการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
ไปราชการ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
ไปราชการ
นักวิชาการสรรพสามิต
ไปราชการ
พนักงานขับรถยนต์
ไปราชการ
พนักงานขับรถยนต์
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นางดรุณี จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนระเบียบ...

-3เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นายสว่าง จิโน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอเชิญที่ประชุม รับฟังธรรมะ คำสอน หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺ โร เรื่อง “วิทิสาสมาธิ สมาธิอย่างง่าย”
2. ผลการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 11 (11th EXCISE INNOVATION
AWARDS 2021) ลงวั น ที ่ 24 พฤศจิ ก ายน 2564 โดยสำนั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที ่ 5 และสำนั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่ในภาคที่ 5 ได้รับรางวัลต่อไปนี้
1. ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงาน
สรรพสามิตภาค
ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต
รางวัลชมเชย : ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 30,000 บาท
ชื่อผลงาน : Check SURE System ระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการ (โรงอุตสาหกรรมสุรา
ชุมชนและร้านค้าที่ได้รับอนุญาต)
หน่วยงานที่เสนอผลงาน : สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ผู้เสนอผลงาน
1. นางดรุณี จารุภูมิ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
2. นายชาตรี สุขสิทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
4. นายสว่าง จิโน
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
5. นายวีระชัย ศิริพานกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
6. นางยุพิน มุณีกาญจน์
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
7. นางจินตนา พงษ์ศิริกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2. ประเภทหน่วยงานระดับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต
รางวัลรองชนะเลิศ : ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินสด 50,000 บาท
ชื่อผลงาน : ระบบตรวจโรงอุตสาหกรรมสุราชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ Smart Inspection Community
Spirits Factory (S- Inspection)
หน่วยงานที่เสนอผลงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน
ผู้เสนอผลงาน
1. นางนงลักษณ์ สมัครการ ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่น่าน
2. นางจาริณี จินะ
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
3. นายพงษ์ธร มูลกัน
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
4. นางสาวณัฐริกา ดีปาละ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
5. นางสาวศสิรินทรา เทศเกตุ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
6. นางศุภกานต์ มูลกัน
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
ประธาน ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
น่านที่ได้รับรางวัลเพชรสรรพสามิต ครั้งที่ 11
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 ...

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บ
ภาษีท้องถิ่นของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางระบบ Zoom
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1.1 นโยบายกรมสรรพสามิ ต การสร้ า งอาคารสำนั ก งานสรรพสามิ ต พื ้ น ที ่ ส าขา
กรมสรรพสามิตให้ดำเนินการเช่า สถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า ซึ่งมี
ค่าเช่า ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
1.2 การก่ อ สร้ า งบ้ า นพั ก ข้ า ราชการสรรพสามิ ต หั ว หน้ า สาขา อาทิ สาขาเชี ย งของ
กรมพิจารณา ให้สร้างบ้านพักในลักษณะเป็นอาคารทาวน์เฮาส์ 1 ยูนิต ซึ่งประกอบด้ว ย 4 ห้อง โดยให้
พิจารณาจัดสรรแก่หัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่ของสาขาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึง
หลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการได้เข้าพักอาศัยก่อน
1.3 การเช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร จากวิธีจ่ายเหมารายเดือน ให้ใช้วิธีจ่ายตามจำนวนที่ใช้จริง
ตามจำนวนเอกสาร โดยกรมสรรพสามิตได้พิจารณาถึงความคุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากได้ดำเนินการด้วย
วิธีจ่ายเหมารายเดือนไปแล้ว ในปีงบประมาณนี้ ในปีงบประมาณถัดไปขอให้ใช้วิธีจ่ายตามจำนวนเอกสาร
ที่ใช้จริง
1.4 วันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี และพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระ
ธนบดีมหาเศรษฐี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-17.00 น. ณ กรมสรรพสามิต
ในช่วงเช้ามีพิธีใส่บาตรพระสงฆ์และสักการะสิ่งศักดิ์ประจำกรมสรรพสามิต พิธีเชิดชูเกียรติ การมอบรางวัล
มอบทุนการศึกษา และช่วงบ่ายมีพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี ณ บริเวณเทวาลัย
พระธนบดีมหาเศรษฐี ซึ่งในปีนี้กรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิตได้กำหนดให้ทำบุญตลอดทั้งปี
90 ครั้ง โดยให้สำนักงานสรรพสามิตภาคทุกภาค ต้องทำบุญ 10 ครั้ง โดยจะเวียนไปแต่ละจังหวัดจนครบ
10 ครั้ง โดยกรมสรรพสามิตจะได้โอนเงินเพื่อสนับสนุน ต่อไป
2. นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ได้เยี่ยมชมสำนักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 5 และประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
2.1 การทำงานในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
2.2 การสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยในการสอบ
ครั้งนี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และทำประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ โดยกรมสรรพสามิตจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2.3 การปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ต้องมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก เช่น หน่วยงานด้านความยุติธรรม ศาล และอัยการ เป็นต้น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ด้านงบประมาณ
ในการดำเนินด้านต่าง ๆ เช่น งานส่วนอำนวยการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของฝ่ายปราบปราม ที่มีอยู่อย่าง
จำกัด ความก้าวหน้าสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกร การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานปราบปราม หลักสูตร
เกี่ยวกับการเขียนหนังสือคำกล่าวโทษ และพิสูจน์ของกลาง เป็นต้น
3. การประชุมหัวหน้า...

-53. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
นายพรศักดิ์ นวลคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้รับมอบหมายการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม
2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. แนะนำผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 3 คน ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3

ชื่อ
นายศักดิ์ชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นายวรญาณ
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม
นางสิริรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งเดิม

นามสกุล
คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
บุณณราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
โอภาพ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ผัดกาดขาวราคาตกต่ำอย่างมาก เหลือกิโลกรัมละ 1 บาท ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ
และทุกภาคส่วนช่วยเหลือสนับสนุนสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น ให้ทุกส่วน
ราชการยังคงปฏิบัติตนตามคำสั่ง มาตรการที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนด
อย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญในเรื่องการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการจัดคน
เฝ้าป่า โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการเผา รณรงค์งดการเผาป่า
- ความสะอาดในสถานที่ราชการ ขอความร่วมมือส่วนราชการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานที่
ราชการ เช่น ป้ายสถานที่ราชการ ป้ายเตือน หรือสัญลักษณ์บอกทาง เป็นต้น ให้มีความสะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

3. สรุปการเบิกจ่าย...

-63. สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่) โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2565 จำนวน 16,793.62 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
9,616.29 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 57.26 เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ แยกเป็นงบประจำ จำนวน
8,143.72 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,682.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.06 งบลงทุน จำนวน
8,649.90 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,933.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.92 เป็นอันดับที่ 1
ของประเทศ

4. - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดเชียงใหม่
ผู ้ ป ่ ว ยติด เชื้ อ สะสม 33,875 ราย ผู ้ ต ิ ด เชื้ อ อยู่ ใ นโรงพยาบาล 1,419 ราย เสี ย ชี ว ิต สะสม 203 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น โดยจำนวนผู้ป่วยมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

การบริหาร...

-7การบริหารจัดการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

5. เรื่องวาระ...

-85. เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันที่

เวลา

งาน

สถานที่

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2565

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ทรง ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
น้ อ งนางเธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อำเภอสันทราย
อั ค รราชกุ ม ารี กรมพระศรี ส วางควั ฒ น
วรขั ต ติ ย ราชนารี เสด็ จ แทนพระองค์ ไ ป
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผ ู ้ ส ำเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี
การศึ ก ษา 2562-2563 และประจำปี
2563-2564 กั บ พระราชทานปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น

16 กุมภาพันธ์ 2565

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ทรงพระ ณ วัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ เมืองเชียงใหม่
พระองค์เจ้าสิริภ าจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรง
ประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอด
พระธาตุเจดีย์ ณ วัดผาลาด

25 กุมภาพันธ์ 2565

08.00 น.

การประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำนวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่

09.30 น.

การประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจำ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และการประชุ ม คณะ อำนวยการ ศาลากลางจังหวัด
กรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 เชียงใหม่ และผ่านทางระบบ
Zoom Meeting

13.00 น.

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
ป้ อ งและปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด อำนวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่

6. แนวทางการ...

-96. แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)
- สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสถานการณ์ที่ดีขึ้น ให้ทุกส่วนราชการ
ยังคงปฏิบ ั ติ ตนตามคำสั่ ง มาตรการที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคติ ด ต่ อจั งหวัด เชี ยงใหม่ ได้ก ำหนด
อย่างเคร่งครัด
- สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ของจังหวัดเชียงใหม่ ขอฝากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
บูรณาการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย และแผนงานของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 11 มกราคม
2565 โดยไม่มีการแก้ไข
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
นายพรศักดิ์ นวลคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ส่งหนังสือ ที่ กค 0618/ว 28 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
เรื่อง อนุมัติโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยกรมสรรพสามิตได้
อนุ ม ั ต ิ โ ครงการตรวจสุ ข ภาพประจำปี 2565 สำหรั บ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
ณ กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาค และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และเมื่อดำเนินการเสร็ จ
เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลตามแบบฟอร์มและส่งให้กรมสรรพสามิตทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ในส่วนของสำนักสรรพสามิตภาคที่ 5 ส่วนอำนวยการจะส่งหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนเพื่อทราบและพิจารณาเลือก
โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 ข้ อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง พระราชกำหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉ ุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ลงวัน ที่ 21 มกราคม 2565 และคำสั่งศูน ย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ 3/2565 ลงวันที่
21 มกราคม 2565
นายพรศักดิ์ นวลคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.2/ว 2464 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) (ศบค.) ที่ 3/2565 ลงวั น ที ่ 21 มกราคม 2565
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ข้อกำหนด...

- 10 1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ ที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 มีผ ลตั้งแต่ว ันที่ 24 มกราคม 2565
โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
1.2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค
1.3 การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
1.4 มาตรการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
2. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
(ศบค.) ที่ 3/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้าน
การท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 กำหนดเขตพื้นที่
สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 25 จังหวัด และกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการ
ท่องเที่ยว 26 จังหวัด ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข้อกำหนด ฯ และคำสั่งข้างต้น และขอให้พิจารณา
ดำเนินการตามประเด็นดังนี้
1. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ฯ และ คำสั่ง ฯ ดังกล่าวในส่วนมี่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด
2. สร้างการรับ รู้แก่ผ ู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข
3. การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการ
ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
4. การขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมและการป้องกันโรค
5. การปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
6. มาตรการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
7. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์
คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันทั้วราชอาณาจักรยังคงจำเป็นต้องปิดดำเนินการไว้ก่อน
โดยสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติ มได้ ที่ส ามารถดาวน์โ หลดได้จากระบบไฟล์
เซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 (ดาวน์โหลดตามวัน/หนังสือรับ/2565/ม.ค./24 ม.ค./e-office/
ว 2464 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42))
ที่ประชุมรับทราบ

3.3 ประกาศ...

- 11 3.3 ประกาศนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 เรื่อง
นายพรศักดิ์ นวลคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0017.2/ว 2867 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565
เรื่อง ประกาศนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ เรื ่ อ ง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น ในเขตท้ อ งที่
ทัว่ ราชอาณาจักร (คราวที่ 16) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565
2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคง
มีผลบังคับใช้ โดยให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุก เฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงาน
พิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวั นที่ 25
มีนาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ โดยให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติ ม และตามประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ยังคงมีผ ลใช้ บั ง คั บต่ อ ไปจนกว่ า
นายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
โดยสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติมได้ ที่ ส ามารถดาวน์โ หลดได้จากระบบไฟล์
เซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 (ดาวน์โหลดตามวัน/หนังสือรับ/2565/ม.ค./28 ม.ค./e-office/
ว 2867 ประกาศนายกรัฐมนตรี)
ที่ประชุมรับทราบ
3.4 กำหนดเวลาสิ้นสุดการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home)
นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0618/ว 36 ลงวันที่ 31 มกราคม
2565 เรื่อง กำหนดเวลาสิ้นสุดการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) สรุปสาระสำคัญ
ดังนี้

ด่วนที่สุด...
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มาตรการ...
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ประกาศ...
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หลักเกณฑ์...
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ขั้นตอน...
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รายชื่อ...
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ที่ประชุมรับทราบ

3.5 ประกาศ...

- 18 3.5 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบ

3.6 กำหนด...

- 19 3.6 กำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
นางสาวรฐาอร บุญเลิศ นิติกรชำนาญการ ส่วนกฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

คุณธรรม...
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ที่ประชุมรับทราบ

3.7 รายงานผล...

- 21 3.7 รายงานผลการปฏิบัติงาน
นายพงศ์ภวัน ตะรุสะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวางแผนและบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี รายงานผลการปฏิบัติงาน ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี ประจำเดือนมกราคม
2565 ดังนี้

รับทราบการเพิ่ม...

- 22 รับทราบการเพิ่มขนาดภาชนะบรรจุเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ได้รับสิทธิ เสียภาษี
ในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ประจำเดือน มกราคม 2565 พื้นที่
เชียงใหม่
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) (1 รายการ)
น้ำฟักข้าวผสมน้ำผลไม้ร วม 99% ผสมคอลลาเจนและคิว เทน ตรา ดอยคำ บรรจุขวดแก้ว ขนาด 250
มิลลิลิตร
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก นายปิยะ สุธรรมสกุล (7 รายการ )
ตรา อั่งเปา บรรจุขวดพลาสติก ขนาด 280 มิล ลิลิตร น้ำส้ม 25% จากน้ำส้มเข้มข้น /สตอเบอร์รี่ 25%
/น้ำแคนตาลูป 25% จากน้ำแคนตาลูปเข้มข้น /น้ำมะขาม 25% จากน้ำมะขามเข้มข้น /น้ำรสลิ้นจี่ 25%
/น้ำสับปะรด 25 % จากน้ำสับปะรดเข้มข้น /น้ำองุ่นขาว 25%
รายงานการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติกรมสรรพสามิต
กำกั บ ติ ด ตามการอนุ ม ั ต ิ ค ื น ภาษี น ้ ำ มั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ เ ติ ม ในอากาศยาน ซึ ่ ง พนั ก งานศุ ล กากร
ได้ปล่อยให้ไปต่างประเทศแล้ว ประจำเดือน มกราคม 2565 ดังนี้
เชียงใหม่
อนุมัติคืนภาษี จำนวน
บาท
คงเหลือ
จำนวน
23,672.60 บาท
เชียงราย
อนุมัติคืนภาษี จำนวน
บาท
คงเหลือ
จำนวน
บาท
ว่าที่ ร.ต. ชะริด จอมเรือง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนบริหาร
การจัดเก็บภาษี รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ประจำเดือนมกราคม 2565 เป้าหมายตามเอกสาร (3,565,032,700 บาท)

ประเภทสินค้า ...
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ประเภทสินค้า ...
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ที่ประชุมรับทราบ
นางจิรานันท์ สุดหอม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบภาษี
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
1. ตรวจสอบภาษี ส รรพสามิ ต ผู ้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรมในเขตพื ้ น ที ่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
จำนวน 3 ราย ดังนี้
- ตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานประกอบการ ประเภทสินค้าสุรากลั่นชุมชน ราย วิสาหกิจ
ชุมชน บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน โดย นายถาวร กอนแก้ว
- ตรวจแนะนำ ประเภทสินค้าสุรากลั่นชุมชน ราย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสุรากลั่นชุมชนบ้านป่า
สักยาว โดย นางสีมอน ปัญญาลือ และ ราย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสุราล้านนาบ้านหนองหาร
โดย นายนงค์ ศิลป์กรธรรม
2. ตรวจสอบผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามแผนหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ปฏิ บ ั ต ิ ร าชการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเดือนธันวาคม 2564 ในระบบ PM ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที ่ และ
สำนักงานสรรพสามิตภาค
3. ตรวจวิเคราะห์แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภส.03-07/ภส.03-08) และงบเดือน
ภส.07-04/ภส.07-06 ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม และผู้ประกอบกิจการสถานบริการ จำนวน 170 ราย
ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้ประกอบการ ยื่นชำระภาษีถูกต้อง
ที่ประชุมรับทราบ
นายวิทยา ...

- 25 นายวิทยา อันชำนาญ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายปราบปราม
ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน 7 คดี แบ่งเป็นพื้นที่
เชียงใหม่ 4 คดี พื้นที่พะเยา 1 คดี พื้นที่ลำปาง 1 คดี พื้นที่ลำพูน 1 คดี เปรียบเทียบปรับทั้งหมด 7 คดี
รวมค่ า ปรั บ เป็ น เงิ น 522,264.00 บาท (ห้ า แสนสองหมื ่ น สองพั น สองร้ อ ยหกสิ บ สี ่ บ าทถ้ ว น)
ร้องทุกข์กล่าวโทษ คดีพื้นที่เชียงใหม่ 1 คดี ตรวจโรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน จำนวน 10 ราย ตรวจร้านค้า
ในเขต Zoning จำนวน 6 ราย และร้ า นจำหน่ า ยสิ น ค้ า ที ่ อ ยู ่ ใ นความควบคุ ม ของกรมสรรพสามิ ต
จำนวน 11 ราย
จำนวนของกลางที่ตรวจยึดได้รายละเอียดดังนี้
1. สุรากลั่น
จำนวน 40,000.000 ลิตร
2. บุหรี่ซิกาแรตต่างประเทศที่มิชอบด้วยกฎหมาย
จำนวน 1,570 ซอง
3. รถจักรยานยนต์
จำนวน
3
คัน
4. รถยนต์
จำนวน
1
คัน
หมายเหตุ
- ร้องทุกข์กล่าวโทษคดีน้ำมันพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 1 คดี ผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ข้อหาร่วมกัน
ขายสิน ค้าที่ มิ ไ ด้ เสี ย ภาษี ข องกลาง 1.น้ ำมันดีเซล 16,000.000 ลิตร ประมาณการค่ าปรับ 15 เท่ า
ของค่าภาษีคนล ะ1,546,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,091,200.00 บาท (สามล้านเก้าหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
- ได้ อ อกคำสั ่ ง ยึ ด /อายั ด สิ น ค้ า ที ่ เ ป็ น สิ น ค้ า ยั ง มิ ไ ด้ เ สี ย ภาษี พ ื ้ น ที ่ เ ชี ย งใหม่ แ ละล ำพู น
จำนวน 2 ราย รถจักรยานยนต์ ขนาด 50 ซี.ซี.จำนวน 2 คัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป
คดีสุรากลั่น พื้นที่พะเยา จำนวน 1คดี
เปรียบเทียบปรับ 40,000.00 บาท

คดียาสูบ ...
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นายวีระชัย ...

- 27 นายวีระชัย ศิริพานกุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส่วนตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม 2565)

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม 2565)

ผลการปราบ...

- 28 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนมกราคม 2565)

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565)

ผลการปราบปราม...

- 29 ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565)

ผลคดีคุณภาพ...

- 30 ผลคดีคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565

นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม
2565 ดังต่อไปนี้
1. งานติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก
1.1 ส่งเอกสารหลักฐานอนุมัติผ่อนชำระเงินตามโครงการรถยนต์คันแรก ของสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่แพร่ จำนวน 1 ราย
1.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งตามโครงการรถยนต์คันแรก จำนวน 8 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่
จำนวน 4 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ จำนวน 2 ราย
1.3 ขออุ ท ธรณ์ ค ั ด ค้ า นคำพิ พ ากษาคดี แ พ่ ง ของสำนั ก งานสรรพสามิ ต พื ้ น ที ่ เ ชี ย งใหม่
จำนวน 3 ราย
1.4 แจ้งการไม่อุทธรณ์คดีและแจ้งผลคดี จำนวน 17 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 10 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จำนวน 2 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จำนวน 2 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ จำนวน 2 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ราย
1.5 ส่งใบแต่งทนายความ จำนวน 6 ราย
1.6 แจ้งคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน 2 ราย
1.7 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง เพื่อติดตามเรียกเงิน
คืนตามโครงการรถยนต์คันแรก (รายไตรมาส)
2. งานพิจารณา...

- 31 2. งานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
2.1 อนุมัติทำลายและขายทอดตลาดของกลาง และกำหนดราคาขั้นต่ำในการทอดตลาด
ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
2.2 อนุมัติให้ทำลายของกลางซึ่งคดีเสร็จสิ้นแล้ว ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
2.3 อนุมัติเปรียบเทียบปรับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 7 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย จำนวน 2 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จำนวน 1 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ จำนวน 1 ราย
- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จำนวน 1 ราย
3. งานด้านอื่นๆ
3.1 ให้ความเห็นชอบนำของกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางราชการ
3.2 ออกตรวจงานเปรียบเทียบคดีให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต และตรวจ
แนะนำตามแผนงานติดตามเงินคืนตามโครงการรถยนต์คันแรก ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ที่ประชุมรับทราบ
นางประโลมใจ ลายภูคำ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายสารสนเทศ
และบริการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
1. ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้นำเข้าในระบบรายได้ของ
แต่ละพื้นที่
1.1 ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลแบบรายการชำระภาษี เดือนมกราคม จำนวน 2,871 แบบ
1.2 ติดต่อประสานงานกับพื้นที่สาขาเพื่อให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบรายการชำระภาษี
ที่ยังไม่ได้บันทึกจำนวน 8 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 พื้นที่น่าน จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่
- สาขาเมือง จำนวน 1 ครั้ง
- สาขาปัว จำนวน 1 ครั้ง
- สาขาเวียงสา จำนวน 2 ครั้ง
1.2.2 พืน้ ที่พะเยา จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
- สาขาเมือง จำนวน 1 ครั้ง
- สาขาปง จำนวน 1 ครั้ง
1.2.3 พื้นที่แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่
- สาขาแม่สะเรียง จำนวน 1 ครั้ง
1.2.4 พื้นที่อุตรดิตถ์ จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่
- สาขาเมือง จำนวน 1 ครั้ง

2. ตรวจสอบ...

- 32 2. ตรวจสอบข้อมูลรายได้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 9 พื้นที่ให้ถูกต้องตรงกันกับข้อมูล
รายได้ในระบบรายได้ จัดทำรายงานสถิติแสดงรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ส่งส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
3. ตรวจสอบระบบข้อมูลคดีและค่าปรับ พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับ
ส่วนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลคดีและค่าปรับ
4. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน
5. จัดทำข้อมูล Power point ใช้ในการประชุม
5.1 จัดทำข้อมูล Power point ใช้ในการประชุมข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ครั้งที่ 12/2564
5.2 จัดทำข้อมูล Power point ใช้ในการประชุมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและ
มอบนโยบายของนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและระบบควบคุมทางสรรพสามิต
6. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 5
7. เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารและกิ จ กรรมช่ อ งทาง Facebook, Website,
Instagram, Youtube จำนวน 12 เรื่อง
7.1 รายงานผลการจัด เก็ บ รายได้ภ าษี ส รรพสามิ ต และผลการปราบปรามผู ้ก ระทำผิ ด
กฎหมายสรรพสามิต เดือนธันวาคม 2564 และตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
7.2 บทความประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่
7.3 ข่าวกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 1/2565
7.4 จุลสารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
7.5 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิต
7.6 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
7.7 โครงการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการของหน่วยงานโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
7.8 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
7.9 จุ ล สารกรมสรรพสามิ ต EXCISE NEWS LETTER ปี ท ี ่ 36 ฉบั บ ที่ 12 ประจำเดื อ น
ธันวาคม 2564
7.10 จุลสารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
7.11 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
7.12 การประชุมตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายของนายณัฐกร อุเทนสุต
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและระบบควบคุมทางสรรพสามิต
8. รวบรวมและจัดเก็บรูปกิจกรรมต่าง ๆ ของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
9. รวบรวมและตรวจสอบงบเดือนอื่น ๆ ที่รับจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
ทีป่ ระชุมรับทราบ

นางจินตนา ...

- 33 นางจิน ตนา พงษ์ศ ิร ิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒ นา
ระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
๑. ตรวจเช็ค ซ่อม ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน
๑.๑ ตรวจเช็ค และแก้ปัญหาผ่านระบบเครือข่าย เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการต่อผู้ประกอบการ ซึ่งเดือนนี้แจ้งปัญหาเข้ามา 73 ครั้ง มีประเด็นสำคัญ
ดังนี้
1.1.1 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ พร้อมตั้งค่า IE เพื่อให้ใช้กับระบบงานของกรม
1.1.2 แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010/2016 หมดอายุ
1.1.3 แก้ปัญหาสแกนเอกสารแล้วเอกสารกลับหัว
1.1.4 ตั้งค่า Default browser จาก Microsoft edge เป็น internet explorer
1.1.5 แก้ปัญหาสั่งพิมพ์งานไม่ได้ เครื่องพิมพ์ Lexmark M521 dn
๑.๑.6 ตั้งค่า Share เครือ่ งพิมพ์ Lexmark M521 dn
๑.๑.7 ติดตั้งโปรแกรม Paper Stream Capture พร้อมตั้งค่าหน้ากระดาษ
1.1.8 ติดตัง้ ไดร์เวอร์ และแชร์เครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย
1.1.9 แก้ปัญหา Web Online (GFMIS) เข้าไม่ได้
1.1.10 แก้ไขปัญหาโปรแกรม EDMOI อ่านบัตรประชาชนไม่ได้
1.1.11 ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหากรณีที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านเครือข่ายได้
1.1.12 ติดตั้ง antivirus และอัพเดทระบบปฏิบัติการ window 10
1.1.13 แก้ปัญหาสแกนเอกสารใน Document Center ไม่ได้
1.1.14 ตั้งค่าแชร์หนังสือหน่วยงานให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
1.2 ตรวจเช็ ค แก้ ป ั ญ หา และซ่ อ ม ณ สำนั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที ่ 5 จำนวน 6 ครั้ ง
มีรายละเอียดดังนี้
๑.๒.1 ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office 2010/2016
๑.๒.2 ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องสแกน HP Scan N6310
1.2.3 แก้ปัญหา Web Online (GFMIS) เข้าไม่ได้
1.2.4 เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS ขนาด 12V 7.8Ah จำนวน 1 ก้อน
1.2.5 ทำความสะอาดเครื่องปริ้นท์ Lexmark M521 ด้วยเครื่องเป่าลม
1.2.6 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เอกสารผ่านเครือข่าย
2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศตรวจปฏิบัติการฯ (Check SURE System)
2.1 ปรับปรุงโปรแกรมในส่วนของการสืบค้นข้อมูล และรายงาน
- สืบค้นข้อมูลโรงอุตสาหกรรม
- สืบค้นข้อมูลร้านค้าที่ได้รับอนุญาต
- รายงานบันทึกการตรวจฯ โรงอุตสาหกรรม
2.2 เพิ่มและปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ
2.3 แนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบให้เจ้าหน้าที่พื้นที่/พื้นที่สาขา
3. ควบคุม ดูแล และปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารจัดการแสตมป์
3.1 เพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่ในระบบกรณีเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ และยกเลิกเจ้าหน้าที่บางรายกรณีที่
โยกย้าย
3.2 ตรวจสอบ...

- 34 3.2 ตรวจสอบและแก้ไขรายงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ กรณีที่ประเภทของ
สุราและยอดรวมภาษีไม่ถูกต้อง
4. ปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอบรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
5. ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
5.1 คลังข้อมูล >> งบทดลอง
5.2 ผลการดำเนินงานตามภารกิจ >> ผลการจัดเก็บรายได้ >> ผลการปราบปราม
5.3 ห้องข่าว >> ภาพกิจกรรม จำนวน 6 ครั้ง >> ข่าวประกวดราคา จำนวน 5 ครั้ง
5.4 ปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิต และเพิ่ม Banner ที่เกี่ยวข้อง
5.5 แนะนำการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่พื้นที่ลำปาง
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.1 แนะนำวิธีแก้ปัญหากรณีบันทึกเลขที่อ้างอิงในระบบรายได้ในส่วนของ Interface GFMIS
ไม่ถูกต้อง
6.2 แนะนำเจ้าหน้าที่พื้นที่สาขา กรณีโยกย้าย ชื่อและสังกัด ในระบบสารสนเทศหลัก
6.3 ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศในการขอใช้ ZOOM license เพื่อใช้
ประชุมออนไลน์
6.4 ประสานเจ้าหน้าที่พื้นที่/พื้นที่สาขา เพื่อขอข้อมูลและสอบถามความต้องการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
6.5 ประสานเจ้าหน้าที่บริษัทที่ดูแล Document Center เพื่อแก้ปัญหาการโยกข้อมูลจาก
ระบบรถยนต์คันแรก
6.6 Interface GFMIS
- พื้นที่สาขาสันป่าตอง เลือกรหัสรายได้ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดผลต่างในรายงานสรุป
- รายการเป็นศูนย์บาท ประมวลแล้วไม่สามารถพิมพ์รายงานได้
- บันทึกรายการในระบบรายได้ซ้ำ และนำเงินส่งคลังแล้ว
6.7 ระบบกล้องวงจรปิด จอ Monitor ภาพค้าง และบางกล้องดับ
ทีป่ ระชุมรับทราบ

นางสาวกัญฐาญา...

- 35 นางสาวกัญฐาญา คำสร้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
มกราคม 2565 ดังนี้
รายงานผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป
1. ตรวจแสตมป์งวด 3 เดือน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย และพื้นที่สาขา ระหว่าง
วันที่ 17-21 มกราคม 2565

2. งานด้านแผนงาน นโยบายและด้านพัสดุ
2.1 ตรวจสอบและบัน ทึกผลการดำเนินงานตามแผนหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิ บั ติ
ราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ประจำเดือนธันวาคม 2565) ในระบบ PM
2.2 จัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งวดวันที่ 16-31 ธันวาคม2564 และงวดวันที่
1-15 มกราคม 2565
2.3 จัดจ้างทำสติ๊ กเกอร์ต ิด บอร์ ดและป้ ายชื่ อ พลาสติก จำนวน 1 งาน (12 รายการ)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ (เครื่องตรวจ ATK) จำนวน 1 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
2.6 จัดซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนใหญ่ 5 กล่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. งานด้านการเงินและบัญชี
3.1 เบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เดือนมกราคม 2565 จำนวน 35 รายการ
3.2 จัดทำข้อมูลการโอนเงินทางระบบ KTB Corporate Online จำนวน 11 ครั้ง
3.3 ตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ จำนวน 33 ชุด
3.4 แก้ไขข้อมูลและย้อนสถานะ ยกเลิกปิดสิ้นวันในระบบรายได้ให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
จำนวน 7 รายการ
4. การให้...

- 36 4. การให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ/อนุญาต เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่ในอำนาจของ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประกอบด้วย
พื้นที่เชียงราย
- อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย (ฉบับที่ 6)
5. กิจ กรรมการจัดการความรู้ ให้แ ก่ บุคลากรภายในหน่ว ยงาน หัว ข้อความรู้ “การพั ฒ นา
บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ทั ้ ง นี ้ ผู ้ ส นใจสามารถเข้ า ดู ภ าพกิ จ กรรมและเนื ้ อ หาความรู้ “การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพสู่
ความสำเร็จ” โดยตรงได้ที่ ttps://www.excise.go.th/region5/PEOPLE/KNOWLEDGE/KM/index.htm
หรือ เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 https://www.excise.go.th/region5/
เลือก เมนู “คลังข้อมูล” > หัวข้อ “การจัดการความรู้ (KM) > กิจกรรมการจัดการความรู้
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานของสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 หัวข้อความรู้ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่
ความสำเร็จ”
6. การจัดประชุม/การจดบันทึกรายงานการประชุม
6.1 การจัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ครั้งที่ 12/2564 ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
6.2 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝาก
ค่าใช้จ ่ายเก็บ ภาษีท้องถิ่ น ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่
1/2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
6.3 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินฝาก
ค่ า ใช้ จ ่ า ยเก็ บ ภาษี ท ้ อ งถิ ่ น ของกรมสรรพสามิ ต ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ครั ้ ง ที ่ 1/2565
ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
6.4 การจัดประชุมกรณีนายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาและระบบควบคุมทาง
สรรพสามิต เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบาย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม
2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ทีป่ ระชุมรับทราบ
นางสาวณัฏศรินทร์...

- 37 นางสาวณั ฏ ศริ น ทร์ สว่ า งอนั น กุ ล นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลชำนาญการ รายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้
การดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
และพื้นที่ในสังกัด
ทำสัญญาพนักงานราชการ จำนวน 1 ราย
1. นางสาววรัญญา ไชยเมือง พนักงานประจำสำนักงาน สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
ฝ่ายอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565
ลูกจ้างลาออก จำนวน 3 ราย
1. นายธนบู ร ณ์ เปี ่ ย มสุ ข นั ก วิ ช าการสรรพสามิ ต สั ง กั ด สำนั ก งานสรรพสามิ ต ภาคที่ 5
ฝ่ายอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
2. นางสาวพรหมภัสสร อุดกันทา นักวิชาการสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ แ พร่
ฝ่ายปราบปราม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565
3. นางสาวปรางวดี ฉันทะ นักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565
การฝึกอบรมของกรมสรรพสามิต
ประจำเดือนมกราคม 2565 มี 2 หลักสูตร
1. อบรมผ่ า นระบบออนไลน์ แ บบเปิ ด (Massive Open Online Course: MOOC) รายวิ ช า
“กลเม็ดเคล็ดลับการใช้โปรแกรมZOOM”
2. อบรมผ่ า นระบบออนไลน์ แ บบเปิ ด (Massive Open Online Course: MOOC) รายวิ ช า
“ราคาขายปลีกแนะนำ”
การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
รับสมัคร เมื่อวันที่ 20–26 มกราคม 2565
- ยื่นด้วยตนเอง จำนวน 41 ราย
- ยื่นผ่านไปรษณีย์ จำนวน 49 ราย
- ยื่นผ่านเว็ปไซต์ จำนวน 65 ราย รวม 155 ราย ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแล้ว ไม่ผ่าน 1 ราย
คงเหลือ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ จำนวน 154 ราย
นายพรศักดิ์ นวลคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียน
วัดเชตุพนศึกษา วัดเชตุพน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับรายละเอียดทางส่วน
อำนวยการ จะได้จัดทำประกาศ วันเวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 ...

- 38 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
กิ จ กรรมเนื ่ อ งในวั น สถาปนากรมสรรพสามิ ต ครบรอบ 90 ปี และประชาสั ม พั น ธ์
เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร
นายพรศักดิ์ นวลคำ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ แจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
หรือชุมชน (CSR) โครงการสนับสนุนทุนพัฒนา เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างกำลังใจแก่โรงเรียนวัดขาว ณ
โรงเรียนขะจาว ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning
Day) ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และบ้านพักอาศัย
ข้าราชการ
2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเพื่อช่วยเหลือซื้อผลผลิตของเกษตรกรผู้เพาะปลูกสับปะรด
ภูแล ราย นายโสภณ กาญจนวิบ ูล ย์ ที่ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ทีป่ ระชุมรับทราบ
ประธาน ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีผู้ใดมีเรื่องจะหารือหรือเสนอแนะในที่ประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดหารือหรือ
เสนอแนะเรื่องใด ประธานจึงได้กล่าวปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวกัญฐาญา คำสร้อย) ผู้จดรายงานการประชุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

