สำนักแผนภำษี
เดือน พฤศจิกำยน 2561

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI :

1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต จานวน 622,600 ล้านบาท 2. ร้อยละอัตราการเติบโตของรายได้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจากปีกอ่ นร้อยละ ๓ 3. ลดการปล่อย CO2 ได้ 64,500 ตันต่อปี
4. จานวนมาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 3 มาตรการ 5. ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดีขึ้นอย่างน้อย 1 อันดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒. ด้านการสร้างความสามารถ
๔. . ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการแข่งขัน
๕.. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แผนปฏิรูปประเทศ
๕. ด้านเศรษฐกิจ

๕. ด้านเศรษฐกิจ

๑. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

๑. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

ข้อ 1 สร้างความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษี
อย่างยั่งยืน

ข้อ ๒ นานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

ข้อ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน

ข้อ ๒ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

เป้าประสงค์ 1.1 จัดเก็บภาษีอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส
กลยุทธ์ 1.1.1 เชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อการจัดเก็บภาษี
๑. การจัดเก็บรายได้ภาษี (สผษ.ภาคและ
พื้นที่) (1055.10 ลบ.)
๒. ป้องกันและปราบปราม
(สตป. ภาคและพื้นที่) (23.84 ลบ.)
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม
(สตป.) (0.78 ลบ.)
๔. ตรวจสอบภาษี(Post Audit)
(กตส.ภาคและพื้นที่)
๕. พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูล
ทะเบียน (แผนการปฏิรูปประเทศ) (กตส.)
(1.42 ลบ.)
๖. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ามัน (กวข.)
๗. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
(กวข.)
๘. จัดทาฐานข้อมูลปริมาณน้าตาล (กวข.)
๙. Data Model Prototype for Big Data
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (ศทส.)
กลยุทธ์ 1.1.2 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาชน
10. รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1สมฐ.2)
๑1. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ามัน
เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต
อย่างยั่งยืน (กวข.) (2.20 ลบ.)
๑2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ (แผนการปฏิรูป
ประเทศ) (สลก.) (0.45 ลบ.)

เป้าประสงค์ ๒.1 ประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนานวัตกรรม
เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
๑3. ปฏิรูประบบภาษี (สมฐ.1)
๑4. ปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
การจัดเก็บภาษี (แผนการปฏิรูป
ประเทศ) (สมฐ.1 สมฐ.๒ )
๑5. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์
โดยใช้เทคนิค NMR (กวข.)
๑6. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความพร้อมในการใช้งานของ
เครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์
(Alcohol Meter) (กวข.)
๑7. ซ่อมบารุงรักษาระบบมาตรวัด
โรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)
(1๕.๖๙ ลบ.)
18. ศึกษาแนวทางการพิจารณา
ราคาขายปลีกแนะนากรณีสินค้า
รถยนต์นาเข้าจากผู้นาเข้าอิสระ
(Gray Market) (สผษ.)
๑๙. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
และตรวจสอบการแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนาสาหรับสินค้าและรายรับ
ของสถานบริการ (กรส.)
๒๐. สารวจราคาขายปลีกสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ.๒๕๖๐ (กรส.)
๒1. สารวจรายรับค่าบริการของ
สถานบริการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐(กรส.)
กลยุทธ์ 2.1.2 ควบคุมและ
ตรวจสอบสินค้าออนไลน์
๒๒.การปราบปรามเชิงรุกสินค้า
ออนไลน์ (สตป.)
2๓. การบูรณาการหน่วยงาน
ด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์
(สตป.)

๓. ด้านกฎหมาย ๑๐. ด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
๒. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
๔. การลดความเหลือ่ มล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
๕. การคลังการเงินเพื่อสิง่ แวดล้อม
พันธกิจกรมสรรพสามิต

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑. ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
๖. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ข้อ ๓ ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุก
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ข้อ ๓ ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน

เป้าประสงค์ 3.1 ประชาชนเกิดความผาสุก
กลยุทธ์ 3.1.1 ใช้นโยบายภาษี
เพื่อความผาสุกของประชาชน
๒๔. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทาลาย
สุขภาพ (สผษ.)
๒๕. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สีเขียว (Green Tax) (สผษ.)
๒๖. สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สคร.)
๒๗. ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.)
๒๘. บูรณาการสร้างจิตสานึกเพื่อลด
การบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสังคม (สลก.) (0.50 ลบ.)
เป้าประสงค์ ๓.๒ ผู้ประกอบการ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
กลยุทธ์ 3.2.1 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
๒๙. พัฒนาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สผษ.)

ข้อ ๔ พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล
ข้อ ๔ บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ๔.1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความเชื่อมั่น
กลยุทธ์ 4.1.1 ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก
๓๐. ปรับปรุงลดขั้นตอนการทางาน(แผนการปฏิรูปประเทศ) (ยาสูบ-สมฐ.1น้ามัน-สมฐ.2)
๓๑. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารทันท่วงที(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1สมฐ.2)
๓๒. ปรับปรุงมาตรฐานน้าพืช ผัก ผลไม้(ยุทธศาสตร์20ปี) (สมฐ.1)
กลยุทธ์ 4.1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3๓. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์(แผนการปฏิรูปประเทศ)
(สลก. ภาคและพื้นที่) (1.๕๐ ลบ.)
๓๔. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.) (10.00 ลบ.)
เป้าประสงค์ 4.2 องค์กรตามระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ 4.2.1 บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
๓๕ ปฏิรูปองค์การกรมสรรพสามิต(แผนการปฏิรูปประเทศ) (กพร.)
๓๖. ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (กพร.) (3.50 ลบ.)
๓๗. กรมสรรพสามิตคุณธรรม(ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง) (สบค.)
๓๘. ปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติ(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สกม.)
๓๙. ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต (กตส.)
๔๐. ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.) (0.45 ลบ.)
๔๑. E- consult Internal Audit Excise (กตภ.) (0.15 ลบ.)
๔๒. ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (สคร.)
๔๓. ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต (สคร.)
4๔. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(แผนการปฏิรูปประเทศ) (กตท.)
๔๕. ติดตั้งระบบฯห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (สคร.) (18.50 ลบ.)
กลยุทธ์ 4.2.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการและการบริหาร
๔๖. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.) (8.80 ลบ.)
๔๗. พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile (ศทส.) (38.25 ลบ.)
เป้าประสงค์ 4.3 ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภาพทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
๔๘. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ (ศทส.) (73.10 ลบ.)
๔๙. ติดตั้งระบบ Video Conference (ศทส.) (56.50 ลบ.)
๕๐. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.)
๕๑. พัฒนาระบบ Project Track (แผนการปฏิรูปประเทศ) (ศทส.) (15.00 ลบ.)
เป้าประสงค์ 4.4 บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานที่ดี
กลยุทธ์ 4.4.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
๕๒. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค. ภาคและพื้นที่)
๕๓. พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง) (สบค.)
๕๔. บริหารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.)
๕๕. Excise Innovation Awards ครั้งที่ 9 (สบค.)
๕๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (กพร.) (3.62ลบ.)
๕๗. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)
๕๘. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดี (สกม.)
๕๙. พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ (กตภ.) (0.09 ลบ.)
กลยุทธ์ 4.4.2 สร้างความผูกพัน/ขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
๖๐. ก่อสร้างอาคารสานักงานและบ้านพักขรก. (กตท.) (2.53 ลบ.)
๖๑. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สลก.) (0.50 ลบ.)

อนุมัติ

(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิตอนุมัติรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ตามหนังสือที่ กค 0619/1๓๘๑ ลงวันที่ ๓1 ตุลาคม 2561
และคาสั่งกรมสรรพสามิตที่ ๖๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กาหนดหน่วยงานระดับกอง ๒ หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้
3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้ ร้อยละ 5
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
ผู้จัดทาแผนงาน/โครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
นางสาวธิดากานต์ ปัญญาไว
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
โทรศัพท์ 54144
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นายภูดิศ จันทน์ขาว
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54146
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์ 54112
ส่วนพัฒนาแผนภาษี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักแผนภาษี
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
1. จัดประชุมคณะทางานติดตามฯ เพื่อคาดการณ์ Process :
รายได้ภาษีสรรพสามิต รายสินค้าและบริการเป็น
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้
ฉบับ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
รายเดือน
เสนอกระทรวง
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
Output :
เป็นรายสินค้าและบริการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารกรม จานวนรายได้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได้
ล้านบาท 36,748.96 51,573.58 54,439.22 53,978.41 53,346.91 53,825.01 57,498.56 54,148.13 52,681.75 52,232.60 51,427.05
ฯและกระทรวงการคลัง
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเพื่อ Outcome:
เสนอผู้บริหารกระทรวงการคลัง
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการ
ร้อยละ
5
จัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
1

50,699.83

5

12

622,600.00

5

หน ้า 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการที่ 2 ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์

1.เพื่อดาเนินการตรวจปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต จาหน่ายและการลักลอบนาเข้าสินค้าตามกฎหมาย ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไป
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต
พร้อมทั้งแนะนาชี้แจงให้ปฏิบัติ
ร้อยละของจานวนคดีที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 / ร้อยละของจานวนค่าปรับส่งคลังที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย ร้อยละ 10
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้

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

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
󠆋 เงินงบประมาณ
นางสาวอภิชญา เทพเสนา
ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

บาท
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1

R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์
ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

23,841,400.00 บาท
55212
57521
57511
ไตรมาสที่ 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต

Output :
จานวนคดีที่จับกุม

คดี

230

230

230

230

228

230

230

230

230

230

230

229

2,757

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม

จานวนค่าปรับที่จับกุม

บาท

7,234,847.23

7,234,847.21

7,234,847.23

7,234,847.23

7,234,847.21

7,234,847.23

7,234,847.21

7,234,847.23

7,234,847.23

7,234,847.23

7,234,847.23

7,234,847.23

86,818,166.70

3. ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดสินค้าตามพระราชบัญญัติ Outcome :
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ร้อยละของจานวนคดี
ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ร้อยละ

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4. รายงานสรุปผลการดาเนินการปราบปราม
ผู้กระทาผิด

ร้อยละของจานวนค่าปรับส่งคลังที่
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย
-

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน ้า 2

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพื่อบูรณาการการปราบปราม
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สจุ ริต
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยา มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. เพื่อพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์และสามารถสารองข้อมูลการปราบปราม โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเมื่อระบบหลักเกิดผิดพลาดได้
4. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
1. ข้อมูลการปราบปรามมีความละเอียดถูกต้องแม่นยา และเป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาให้ข้อมูลปราบปรามีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. บุคลากรสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปราม เพื่อลดการรั่วไหลในการจัดเก็บภาษี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจเชิงบริหาร
6. ในอนาคตสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบมือถือได้
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
781,000.00 บาท
บาท
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาววาสนา จ่ายพัตร
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 57851
นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์ 55612

ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นายวิวัฒน์ เขาสกุล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

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

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการออกตรวจ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
ตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15)

ตัวชี้วัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

2. รวบรวมข้อมูลผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
สาหรับการออกตรวจและจัดทาฐานข้อมูลผู้กระทาผิด
กฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)
3. การออกตรวจเยี่ยม ณ สานักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่
เพื่อศึกษาการดาเนินงาน และปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล
ผู้กระทากฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60)
4. สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
เสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 10)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

โทรศัพท์

ส่วส่นควบคุ
วนมาตรฐานและพั
มระบบปฏิบฒัตนาระบบการตรวจสอบภาษี
กิ ารป้องกันและปราบปราม และการปราบปราม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
15
5

5

20

57511

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

5

20

100

20

10
หน ้า 4

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด
Output :
จานวนครั้งในการออกตรวจ
รายงานผลการออกตรวจ
รายงานจานวนคดีและเปรียบเทียบปรับ
การกระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต (ราย
สินค้า)
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน่วยนับ
ครั้ง
ฉบับ
ฉบับ

ฉบับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

1
1

1

1

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

1
1
1

1

1

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1
1
1

1

1

1
1

1

รวมทั้งสิ้น

1

3
3
12

1

1

หน ้า 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการที่ 4 ตรวจสอบภาษี (Post Audit)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อวางแผนในการตรวจสอบในภาพรวม
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบ
3. ประชุมมอบหมายจานวนรายชื่อผู้เสียภาษีให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และขออนุมัติออกตรวจตามแผน
5. ดาเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชีเอกสาร
หลักฐานย้อนหลังตามขั้นตอนการตรวจสอบภาษี
6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อานวยการสานักฯทราบหรือสั่งการต่อไป
7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ. เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทาฐานข้อมูลผู้ประกอบการต่อไป

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1. เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายภาษี เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้กรมสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
2. เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ร้อยละความถูกต้องในการรายงานผล ร้อยละ 100
ผู้ประกอบการมีการชาระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปรามการกระทาผิดที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ประกอบการสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
1,532,400.00 บาท
Rเงินงบประมาณ
3,001,800.00 บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวศศิวรรณ นามพุทธา นางสาวศรีวราภร ศิรริ ุ่งเรืองอมร
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53155และ53159
นางนวลอนงค์ คงดา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์ 53110
นางนวลอนงค์ คงดา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์ 53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 2 และ 3
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Output :
จานวนรายที่ตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ
ราย
6
25
23
26
Outcome :
ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล

ร้อยละ

100

100

100

100

รวมทั้งสิ้น
80

100

หน ้า 5

หมวด ก ความเชื่อมโยง

หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 5 พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพือ่ ใช้ในงานการตรวจสอบ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ)
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
1. ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตและประวัติการตรวจสอบภาษี ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบผู้เสียภาษีรายตัว ตามแผนการตรวจสอบภาษี
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
1. ผู้ใช้บริการทะเบียนสรรพสามิตได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสะดวกในการใช้งาน 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
1,417,200.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
󠆋 เงินงบประมาณ
นางสาวบุญส่ง ทุกข์เปลื้อง
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53192
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
นางสาวกัญระพีร์ ศรีติพันธ์
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53191
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นางนวลอนงค์ คงดา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์ 53110
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านการตรวจสอบภาษี
Process :
ให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 15)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
15
2. จัดทาแผนงาน/โครงการด้านการตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10)
ร้อยละ
10
3. ออกตรวจเยี่ยม ตรวจแนะนา และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ
ร้อยละ
15
15
15
(ร้อยละ 45)
- จัดหมวดหมู่เลขทะเบียนแยกรายภาค/พื้นที่/บัญชีพิกัดฯ
- ตรวจสอบ ณ สสพ.ภาค/พื้นที่ยนื ยันข้อมูลและสถานะของกิจการ
- ร่วมตรวจแนะนาผู้ประกอบการที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
4. สรุปผลตรวจเยี่ยม ตรวจแนะนา และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ
ร้อยละ
5
5
5
และทาการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 15)
5. รายงานสรุปผลการดาเนินงานเพื่อ
ร้อยละ
5
5
5
เสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 15)
Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ฉบับ
1
1
1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ
ฉบับ
1

กรมฯ อนุมัตต
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รวมทั้งสิ้น

100

3
1

หน ้า 6

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 6 พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามัน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพือ่ การจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน
เชื่อมโยงข้อมูลเพือ่ การจัดเก็บภาษี
เพือ่ สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและพลังงาน โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
ร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ 80 )
สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันหล่อลืน่ และน้ามันที่คล้ายกัน เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างมั่งคัง่ และยัง่ ยืน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
󠄡 เงินงบประมาณ
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกาจร
นายณรงค์ ศิรบิ ารุงวงศ์
นางวัลลีย์ อินทรจักร
กลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ตรวจวิเคราะห์น้ามันหล่อลืน่ เพือ่ การจัดเก็บภาษี

Process: ร้อยละความสาเร็จในการ
ตรวจวิเคราะห์
Output : จานวนตัวอย่างที่วเิ คราะห์
Outcome :
ร้อยละควาพึงพอใจ (ร้อยละ 80)

ตัวชีว้ ัด

กรมฯ อนุมต
ั ต
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บาท
󠄡 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54342
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2
โทรศัพท์ 54331
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54311
ส่วนวิเคราะห์ 2
หน่วยนับ

บาท

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
50
50
50

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
50
50
50

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
50
50
50

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
50
50
50

รวมทัง้ สิ้น

ตัวอย่าง

20

20

22

20

22

22

20

22

22

22

22

22

256

ร้อยละ

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

50

หน ้าที่ 7

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการที่ 7 พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อบูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพโดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมและสินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่
มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85
สามารถพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกาจร
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์

บาท
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นางวัลลีย์ อินทรจักร

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
ตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ามันอื่นที่ไม่ได้ผลิตจาก
ปิโตรเลียม

ตัวชี้วัด

บาท

โทรศัพท์ 54331
โทรศัพท์ 54331

ส่วนวิเคราะห์ 2
หน่วยนับ

Output : จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์

ตัวอย่าง

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
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 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์ 54342

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
11
12
12

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
11
12
12

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
11
12
12
85

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
11
12
12

รวมทั้งสิ้น
140
85

หน ้าที่ 8

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

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

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการที่ 8 จัดทาฐานข้อมูลปริมาณน้าตาลในเครื่องดื่มและสินค้าอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี
เพื่อนาเข้าข้อมูลที่ได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85
นาข้อมูลที่ได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

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

󠄡 เงินงบประมาณ
นายทรงชัย มรกตจินดา
ว่าที่ ร.ต. นราเศรษฐ์ นิรัติศะยะกุล
นางวัลลีย์ อินทรจักร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
วิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลในตัวอย่างเครื่องดื่ม
และสินค้าอื่นๆ

ตัวชี้วัด

บาท
󠄡 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54352
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 3
โทรศัพท์ 54341
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54311
ส่วนวิเคราะห์ 3
หน่วยนับ

Output : จานวนตัวอย่างที่วิเคราะห์

ตัวอย่าง

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
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ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
42
42
42

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
42
42
42
85

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
42
42
42

บาท

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
42
42
42
85

รวมทั้งสิ้น
504
85

หน ้าที่ 9

หมวด ก ความเชื่อมโยง

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

ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

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

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 9 Data Model Prototype For Big Data (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analytic))
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อจัดทาระบบงาน Business Intelligence เข้าถึงข้อมูล Tracking Tax Payer สาหรับผู้ปฏิบัตงิ านและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างความแข้มแข็งให้เพิ่มภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา Big Data ของการบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
3. เพื่อให้กรมสรรพสามิตเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห็ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนาไปใช้ปรโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสร้างตัวแบบ (Model) เพื่อใช้ในการทานายหรือพยากรณ์ ตามหลักการของ Data Science ได้อย่างถูกต้อง
5. สร้างผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลด้าน Big Data & Analytics
6. สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา Big Data นาฐานข้อมูลจาก Big Data ไปใช้ในกาต่อยอดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
7. เพิ่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งในด้านการบริหารจัดเก็บภาษีและการปราบปราม
ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานการจัดทาData Model และการจัดทาข้อมูลระบบงาน
กรมสรรพสามิตมีคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีข้อมูลหลากหลายมิติ และสามารถนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Analytic) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี และการติดตามผู้เสียภาษีรายตัว การ
เพิ่มประสิทธิภาพป้องก้นและปราบปรามการทุจริต
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
นางอุษามาศ ร่วมใจ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชีว้ ัด

บาท

ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ
หน่วยนับ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ต.ค.
1. ดาเนินการศึกษา Data Model and Prototype for Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
Big Data จานวน 4 สินค้า ดังนี้
- สินค้าเบียร์
- สินค้าสุรา
- สินค้ารถยนต์
- ยาสูบ
2. ดาเนินการจัดทา Data Cleansing Model ข้อมูล ดังนี้
- ข้อมูลผู้เสียภาษี
- ข้อมูลสินค้า ประกอบด้วย ยี่ห้อ แบบ รุ่น

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

กรมฯ อนุมัตต
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ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

บาท

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
100

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

20
30
10
10

ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
1. เอกสาร Data Model and Prototype for Big
Data
- เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype
สินค้าเบียร์

ม.ค.

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
โทรศัพท์
64401
โทรศัพท์
64401
โทรศัพท์
65101

ฉบับ

15
15

1

1
หน ้า 11

กิจกรรมหลัก

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

หมวด
หมวด
ง งรายละเอี
รายละเอี
ยดโครงการ
ยดโครงการ

ต.ค.
- เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype
สินค้าสุรา
- เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype
สินค้ารถยนต์
- เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype
สินค้ายาสูบ
2. ชุดข้อมูลทีผ่ า่ นการ Cleansing Data
- ชุดข้อมูลผู้เสียภาษี
- ชุดข้อมูลสินค้า
Outcome :
ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานการจัดทาData
Model และการจัดทาข้อมูลระบบงาน

กรมฯ อนุมัตต
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ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ฉบับ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.
1

ฉบับ

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

1
1

ฉบับ

ชุด
ชุด
ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.

1

1

1

1
1

25

100

1

20

30

10

15

หน ้า 11

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการที่ 10.1 รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติสาหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต พ .ศ. 2560 ในการดาเนินธุรกิจของของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น
2. เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับยาเส้น และนาข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อกาหนดนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวมุกดา เลิศวิศวกร
ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 52139
ผู้จัดทำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน)
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทรศัพท์ 52144
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์ 52142
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
1. รวบรวมประเด็น /วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
Process :
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น (ร้อยละ 40)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
40
2. บูรณาการในการดาเนินการร่วมกับ
ร้อยละ
30
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 30)
3. ประสานงานกับ สนง.สรรพสามิตภาค
ร้อยละ
และพื้นที่ เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น (ร้อยละ 20)
4. รายงานผลสรุปผลเสนอกรมสรรพสามิต
(ร้อยละ 10)
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ร้อยละ

-

บาท

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100

20

10
หน ้า 13

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด
Output :
ข้อมูลผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น
รายงานสรุปประเด็น
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ระดับความสาเร็จในการปฏิบัติตาม
กฎหมายสรรพสามิตของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาเส้น
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หน่วยนับ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ร้อยละ
ระดับ

ไตรมำสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมำสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมำสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมำสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1

รวมทั้งสิ้น

1
1

1
1
85
5

1
85
5

หน ้า 13

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 10.2 รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติสาหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิต เพื่อกาหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไข
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ประเด็น/ปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย และนาไปปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของกรมสรรพสามิต
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ใช้เงินงบประมาณร่วมกับโครงการตรวจแนะนาและตรวจติดตามกากับดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสนิ ค้าแบตเตอรี่ สถานบริการสนามกอล์ฟ และการเสียภาษีในอัตราศูนย์
สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดบิ หรือส่วนประกอบในการผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของฝ่ายพัฒนาและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี และออกตรวจร่วมกัน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
นางพงษ์ลดา หมู่ศิริ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 52271
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นางสาวพิมลรัตน์ มาเจริญ
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 52249
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทรศัพท์ 52211
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
20
20
20
20
20
1. รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และทาการศึกษา ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรการ
และแนวทางแก้ไข
2. ออกตรวจกากับดูแลการดาเนินงานของผู้
Output :
ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ จานวนรายที่ออกตรวจแล้วเสร็จ
ราย
5
5
5
5
5
ให้เป็นไปตามกฎหมายสรรพสามิต

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

รวมทั้งสิ้น

100

25

หน ้า 15

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3. พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น
Output :
ประเด็นปัญหาของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
จานวนครั้งที่จัดประชุม
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่เสียภาษีสรรพสามิต

ครั้ง

4. จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัตติ ามโครงการ
นาเสนอกรมฯ เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางแก้ไข

ฉบับ

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.
1

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

1

2

1

1

หน ้า 15

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 11 บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ามันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
1. เพื่อสนับสนุนทางด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยั่งยืน
2. เพื่อตรวจพิสจู น์ของกลางน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85
ทาให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ามันที่มิชอบด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
R เงินงบประมาณ
2,199,600
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายชาญกิจ จรูญเกียรติกาจร
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54342
นายณรงค์ ศิริบารุงวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 2
โทรศัพท์ 54331
นางวัลลีย์ อินทรจักร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง
โทรศัพท์ 54311
กลุ่มวิเคราะห์สนิ ค้าและของกลาง
ส่วนวิเคราะห์ 2

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
ตรวจวิเคราะตัวอย่างน้ามันที่ตอ้ งสงสัยว่ามิชอบด้วย
กฎหมาย

ตัวชี้วัด
Output : จานวนครั้งที่มีการบูรณาการด้านการ
ตรวจวิเคราะห์

ครั้ง

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1
1

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน

ร้อยละ

85

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน่วยนับ

85

บาท

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1
1
1

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
1
1
1

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1
1

85

85

85

85

85

85

85

85

รวมทั้งสิ้น
10

85

หน ้าที่ 16

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1
กลยุทธ์ที่ 1.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมฯ และกาหนด
กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย พร้อมทั้งกาหนดประเด็นที่จะ
นามาสร้างการมีสว่ นร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ร้อยละ20)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 12 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัตริ าชการ
ของกรมสรรพสามิต
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และนาความต้องการของประชาชนไปกาหนดแนวทางในการปฏิบัตงิ านที่เหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
450,000.00 บาท
นางสาวลลิตา ชาลัง
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ 55742
นางรัชตา สุคนธนิตยกุล
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 55741
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง เลขานุการกรม รักษาการในตาแหน่ง
โทรศัพท์ 55712
ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
สานักเลขานุการกรม
ฝ่ายประสานราชการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
20

2.แต่งตัง้ คณะทางานภาคประชาชนของกรม
สรรพสามิต (Stakeholder) (ร้อยละ 20)
3. จัดทาแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีสว่ นร่วม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ร้อยละ 20)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

รวมทั้งสิ้น

100

20
ร้อยละ
20
ร้อยละ

หน ้า 18

หมวด ง รายละเอียหมวด
ง รายละเอียดโครงการ
ดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

4. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วน โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการ
ดาเนินการและรายงานความคืบหน้าเสนอผูบ้ ริหาร
(ร้อยละ 20)
5. เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (ร้อยละ 20 )
6. คาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
Output :
คาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
ร้อยละความสาเร็จของแผนสร้างการ
มีสว่ นร่วมฯ
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
20

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

20
ร้อยละ
ฉบับ
ร้อยละ

ร้อยละ

1
100

1
100

85

85

หน ้า 18

หมวด ง รำยละเอียดโครงกำร

หมวด ค ผูด้ ำเนินงำน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ควำมเชื่อมโยง

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
โครงกำรที่ 13 ปฏิรูประบบภำษี (ยุทธศำสตร์ 20 ปี)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ
กรมสรรพสามิตมีการปฎิรูประบบภาษีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช
นางศรีนวล กระต่ายวงศ์พระจันทร์
นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

1. รวบรวมกฎหมายและกระบวนงาน (ร้อยละ 25)
2. จัดประชุมบูรณาการกับผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย (ร้อยละ 25)
3. วิเคราะห์และทบทวนการปฏิบัตงิ าน และยกร่าง
กฎหมาย/แนวปฏิบัตทิ ี่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
ภาษี (ร้อยละ 25)
4. การนาเสนอร่างกฎหมาย/คู่มือในการปฏิบัตงิ าน/
แนวปฏิบัตทิ ี่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบภาษี (ร้อยละ
25)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างภาพลักษณ์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส การมีสว่ นร่วม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีทันสมัย เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 58530
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์ 52151
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์ 52141
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ร้อยละ
ร้อยละ

25

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

25
25

ร้อยละ

ครั้ง
ฉบับ

บาท

100

ร้อยละ

Output :
จานวนครั้งที่จัดประชุม
ร่างกฎหมาย/แนวปฏิบัตทิ ี่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูประบบภาษี
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

-

25

1
1

1
1

1

1
หน ้า 19

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 14.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างภาพลักษณ์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีทันสมัย เป็นสากล และมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ
กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ

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

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช
นางศรีนวล กระต่ายวงศ์พระจันทร์
นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

1. รวบรวมกฎหมายและกระบวนงาน (ร้อยละ 25)
2. จัดประชุมบูรณาการกับผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย (ร้อยละ 25)
3. วิเคราะห์และทบทวนการปฏิบัติงาน และยกร่าง
กฎหมาย/แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปรับปรุง
รูปแบบฯ (ร้อยละ 25)
4. การนาเสนอร่างกฎหมาย/คูม่ ือในการปฏิบัติงาน/
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปรับปรุงรูปแบบฯ (ร้อย
ละ 25)

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

-

ก.ค.

บาท

ไตรมำสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

Output :
ร่างกฎหมาย/แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การปรับปรุงรูปแบบฯ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ

บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 58530
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์ 52151
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์ 52141
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
25
25
25

ร้อยละ

25

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

หน ้า 20

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัดหลัก(Outcome)
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ฯลฯ
(ร้อยละ 25)
2. ประเมิน และหาแนวทางแก้ปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎหมาย ประกาศ
ระเบียบ ฯลฯ (ร้อยละ 25)
3. รายงานผลเสนอผูบ้ ังคับบัญชา (ร้อยละ 25)
4. เสนอกรมพิจารณา (ร้อยละ 25)

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 14.2 พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพือ่ การบริหารการจัดเก็บภาษี
เพือ่ เสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐาน/รูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิง่ ขึ้น
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ทาให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวอาไพ ศุกลรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์
นางสุภา เอี่ยมโอภาส
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์
นายสุวนั ชัย วีระวัฒนาเดช
ตาแหน่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทรศัพท์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
25

ร้อยละ

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ชุด
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

รวมทัง้ สิ้น
100

25

ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

52363
52241
52211 - 3

25
25
1

1
1
1

1
1
1

1

หน ้า 21

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก /ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
วิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อจัดทาฐานข้อมูล
เปรียบเทียบของสุราแช่ชนิดไวน์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 15 แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์เพื่อประโยชน์ในการจัดพิกัดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดไวน์
จานวนฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล
สามารถแยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์ได้
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
󠄡 เงินงบประมาณ
นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์
ตาแหน่ง
นางสาวรุง่ รัศมี ปานปัญญาเลิศ
ตาแหน่ง
นางวัลลีย์ อินทรจักร
ตาแหน่ง
กลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ตัวชี้วัด
Output :
จานวนตัวอย่าง
Outcome :
จานวนฐานข้อมูล

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

บาท
󠄡 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54345
ผูอ้ านวยการส่วนวิเคราะห์ 1
โทรศัพท์ 54351
ผูอ้ านวยการกลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลาง โทรศัพท์ 54311
ส่วนวิเคราะห์ 1

บาท

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ตัวอย่าง

25

25

25

25

ฐานข้อมูล

25

25

25

25

25

25

25

รวมทั้งสิ้น

25

300

1

1

หน ้าที่ 22

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 16 ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter)
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบ ร้อยละ 100
นาเครือ่ งมือวัดแรงแอลกอฮอล์ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและการประเมินภาษี
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
󠄡 เงินงบประมาณ
บาท
󠄡 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น

ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)

นางสาวบุญสิตา พวงจันทร์

ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ

โทรศัพท์

54345

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)

นางสาวรุง่ รัศมี ปานปัญญาเลิศ

ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนวิเคราะห์ 1

โทรศัพท์

ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)

นางวัลลีย์ อินทรจักร

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

โทรศัพท์

54351
54311

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ตัวชี้วัด

ส่วนวิเคราะห์ 1
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการใช้งาน
ของเครือ่ งวัดแรงแอลกอฮอล์ พร้อมปรับให้เครือ่ ง
พร้อมใช้งาน

Output :
จานวนเครือ่ งมือที่ตรวจสอบ
Outcome : ร้อยละความถูกต้อง
ของการตรวจสอบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

บาท

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

เครือ่ ง

3

3

3

3

12

ร้อยละ

100

100

100

100

100

หน ้าที่ 23

หมวด ก ความเชื่อมโยง

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เครื่องมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 2 ฉบับ
1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ดว้ ยความถูกต้อง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรุ าแช่

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

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
󠄡เงินงบประมาณ
นายกฤษณบดี พลวาปี
นายสมจิตต์ คาทรัพย์
นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. การตรวจสอบดูแลบารุงรักษา
ระบบมาตรวัดสุราแช่

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
จานวนมาตรวัดที่ตรวจสอบแล้วเสร็จ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

หมวด ข โครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 17 ซ่อมบารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล
ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสาหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค โทรศัพท์
ส่วนควบคุมโรงงาน
ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

15,069,500 บาท
55845
55834
55811

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

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

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

เครื่อง

7

10

10

10

10

7

10

10

10

10

94

หน ้า 25

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

Outcome :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

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

1

1

2

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ฉบับ

งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61




เงินงบประมาณ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน

บาท
15,069,500 บาท
15,069,500 บาท

บาท
บาท
บาท

หน ้า 25

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
โครงการที่ 18 ศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนากรณีรถยนต์นาเข้าของผู้นาเข้าอิสระ (Gray Market)
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
เพื่อพัฒนาแนวทางในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนากรณีรถยนต์นาเข้าอิสระของผู้นาเข้าอิสระ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนากรณีรถยนต์นาเข้าอิสระของผู้นาเข้าอิสระ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54171
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 54171
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์ 54111
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
สานักแผนภาษี
ส่วนนวัตกรรมภาษีและความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนากรณีรถยนต์
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
20
นาเข้าของผู้นาเข้าอิสระ (ร้อยละ 20)
ของการดาเนินงาน
2. เปรียบเทียบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาของผู้นาเข้าอิสระกับผู้นาเข้า
อย่างเป็นทางการ (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

3. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20)

ร้อยละ

4. จัดทาผลการศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนากรณี
รถยนต์นาเข้าของผู้นาเข้าอิสระ (Gray Market) เสนอผู้บริหาร (ร้อยละ 30)

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
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รวมทั้งสิ้น
100

30
20
30

Output : ข้อมูลราคาขายปลีก
แนะนา

ชุด

1

1

Output : ข้อเสนอแนวทางใน
การพิจารณาราคาขายปลีก
แนะนา
Outcome : รายงานผล
การศึกษา

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1
หน ้า 26

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกาศ
ราคาขายปลีกแนะนา
2. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมออก
หนังสือเชิญประชุมฯ
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขาย
ปลีกแนะนา
4. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศ
ราคาขายปลีกแนะนาและนาเสอกรมเพื่อทราบ
5. ติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
ตรวจสอบฯ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 19 กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาสาหรับสินค้าและรายรับของสถานบริการ
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าตาม พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
2. เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลราคาขายปลีกแนะนาของสินค้า ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกแนะนาของสินค้าตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือประกาศราคาขายปลีกแนะนะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขายปลีกแนะนา 1 ฉบับ
ได้หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนาที่ถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
นั
ก
วิ
ช
าการสรรพสามิ
ต
ช
านาญการพิ
เ
ศษ
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอื่น ๆ และสถานบริการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Output : คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ฉบับ
1

-

บาท
52273
52273
52431

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ส.ค.
ก.ย.
1

Output : หนังสือเชิญประชุม

ฉบับ

1

1

Output : จานวนครั้งที่จัดประชุม

ครั้ง

1

1

Outcome : หลักเกณฑ์

ฉบับ

Outcome : รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการประกาศ
ราคาขายปลีกแนะนา

ฉบับ

กรมฯ อนุมัตต
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1

1
1

1

หน ้า 27

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 20 สารวจราคาขายปลีกสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1
รวบรวมรายงาน ข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกสินค้าภายใต้
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
กิจกรรมที่ 2
รายงานผลการตรวจติดตามการแจ้งราคาขายปลีกแนะนา ณ โรง
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการนาเข้า เพื่อให้การแจ้งราคาขาย
ปลีกสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสารวจราคาขายปลีกสินค้าภายใต้
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับการกาหนดราคาสินค้า
กิจกรรมที่ 3
จัดทาสรุปผลการวิเคราะห์ราคาขายปลีกสินค้าภายใต้
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อศึกษาและรวมรวม ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าตาม พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงมูลค่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
2. เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลราคาขายปลีกแนะนาของสินค้า ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกแนะนาของสินค้าตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือประกาศราคาขายปลีกแนะนะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการสารวจราคาขายปลีกแนะนาของสินค้าตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 1 ฉบับ
มีข้อมูลของราคาขายปลีกสินค้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะนาที่ถือเป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
 เงินงบประมาณ
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
เจ้
า
พนั
ก
งานสรรพสามิ
ต
ปฏิ
บ
ั
ต
ง
ิ
าน
นางสาวพลอยพิชชา สมรูป
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
1

1

280,920 บาท
52433
55923
52431

ก.ค.

ก.ย.

รวมทัง้ สิ้น

Output : จานวนครั้งที่ออก
ปฏิบัตงิ าน

ครั้ง

Output : จานวนครั้งที่ออกตรวจ

ครั้ง

2

2

2

6

Output : จานวนโรงอุตสาหกรรมที่
ออกตรวจ

ราย

10

10

10

30

Outcome : รายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์ผลการสารวจราคาขาย
ปลีกแนะนาของสินค้าตาม
พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560

ฉบับ

1

1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

1

3

1

3

หน ้า 28

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1
รวบรวมรายงาน ข้อมูลการแจ้งรายรับของสถานบริการภายใต้
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่
กิจกรรมที่ 2
รายงานผลการตรวจติดตามการแจ้งรายรับของสถานบริการ ณ
สถานประกอบการของผูจ้ ดทะเบียนสรรพสามิต เพื่อให้การแจ้ง
รายรับของสถานบริการสอดคล้องกับกฎหมายที่เกีย่ วข้องพร้อมทั้ง
สกิารวจรายรั
จกรรมที่ 3บของสถานบริการภายใต้ พระราชบัญญัติภาษี
จัดทาสรุปผลการวิเคราะห์รายรับของสถานบริการภายใต้
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 21 สารวจรายรับค่าบริการของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและกากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. เพื่อศึกษา รวมรวมข้อมูลรายรับของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงรายรับขั้นต่าที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
2. เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลรายรับของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายรับขั้นต่าของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือประกาศราคาขายปลีกแนะนะเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณภาษี
รายงานผลการรวบรวม และวิเคราะห์ผลการสารวจรายรับของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 1 ฉบับ
มีข้อมูลของรายรับขั้นต่าของสถานบริการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดรายรับขั้นต่าที่ถือเป็นเกณฑ์
ในการคานวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
 เงินงบประมาณ
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นั
ก
วิ
ช
าการสรรพสามิ
ต
ช
านาญการพิ
เ
ศษ
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
นายบัญชร ส่งสัมพันธ์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์
กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสินค้าอืน่ ๆ และสถานบริการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Output : จานวนครั้งในการรวบรวม
รายงานของสถานบริการ

ครั้ง

Output : จานวนครั้งที่ออกตรวจ
Output : จานวนสถานประกอบการที่ออก
ตรวจ

ครั้ง
ราย

Outcome : รายงานผลการรวบรวม และ
วิเคราะห์ผลการสารวจรายรับของสถาน
บริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560

ฉบับ

1

1

1
3

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1

1
3

1

150,000
บาท
52273
52273
52431

3

1
3

1

รวมทั้งสิ้น

3
9

1

3

หน ้า 29

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการที่ 22 ปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิด
กฎหมายสรรพสามิต
2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม
3. ปราบปรามจับกุมผู้กระทาผิดสินค้าตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงานปราบปรามผู้กระทาผิด

เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
ควบคุมและตรวจสอบสินค้าออนไลน์
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สจุ ริต
1.เพื่อดาเนินการตรวจปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการลักลอบผลิต จาหน่ายและการลักลอบนาเข้าสินค้าตามกฎหมาย ทาให้การกระทาผิดลดน้อยลง หรือหมดสิ้นไป
2.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิตบิ ุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต
พร้อมทั้งแนะนาชี้แจงให้ปฏิบัติ
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายเอกรินทร์ เกิดทอง
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
57771
ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
โทรศัพท์
57521
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
โทรศัพท์
57511
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
Output :
6
6
7
จานวนคดีที่จับกุม
คดี
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ

1

ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

6

25

1

2

หน ้า 30

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

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

โครงการที่ 23 การบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
ควบคุมและตรวจสอบสินค้าออนไลน์
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1.เพื่อบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
2.เพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามสินค้าออนไลน์
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ
ผู้กระทาผิดลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
� เงินงบประมาณ
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายวิโรจน์รัตน์ แจ่มวรรณา
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต
นายวิวัฒน์ เขาสกุล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1.2
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. วางแผนการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปราม
สินค้าออนไลน์
2. ประชุมหรือประสานงานเพื่อบูรณาการหน่วยงาน
ด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
3. สรุปผลและกาหนดแนวทางเพื่อไขปัญหา
สินค้าออนไลน์

ตัวชี้วัด

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

บาท
โทรศัพท์
โทรศัพท์
โทรศัพท์

57721
57521
57511

ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2
ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ฉบับ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

2

หน่วยนับ

ฉบับ

1

รวมทั้งสิ้น

หน ้า 31

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 4
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีสินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกนโยบายภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
โครงการที่ 24.1 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทาลายสุขภาพ (มาตรการ 1)
การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
1. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
2. เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ประกาศกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ
ประชาชนบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวอาริยา ภู่วัตนกุล
ตาแหน่ง
นักวิชาการภาษีชานาญการ
โทรศัพท์
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ตาแหน่ง
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
โทรศัพท์
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Process : ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
1
1
ดาเนินงาน
ระดับ
2
2

ระดับ 3. จัดทาร่างประกาศกรมสรรพสามิต (จัดทาคาดการณ์
ผลกระทบจากการออกประกาศฯ)
ระดับ 4. เสนอร่างประกาศฯ ต่อกรมสรรพสามิตเพื่อขอความ
เห็นชอบ

ระดับ

ระดับ 5. ออกประกาศกรมสรรพสามิต

ระดับ
ฉบับ

ระดับ

Output : ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษี
Outcome : ประกาศกรมสรรพสามิต

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ

3

3

บาท
54136
54137
54111
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5

3
4

4

4
5

5
1

1

1

1
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 24.2 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทาลายสุขภาพ (มาตรการ 2)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 4
การลดความเหลือ่ มล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
ขับเคลือ่ นนโยบายภาษีดา้ นสังคม สิง่ แวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ใช้นโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
วัตถุประสงค์
2. เพื่อใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี 1 ฉบับ
ประชาชนบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายภัทร ภัทรประสิทธิ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 54138
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัตงิ าน)
นักวิชาการภาษีชานาญการ
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 54137
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 54111
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
ผูอ้ านวยการสานักแผนภาษี
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการ
Process : ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
1
1
1
1
1
จัดเก็บภาษีสนิ ค้าสรรพสามิต
ดาเนินงาน
ระดับ 2. จัดทาร่างกฎกระทรวงการคลัง
ระดับ
2
2
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอ
ระดับ
3
ความเห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อ
ระดับ
4
ขอความเห็นชอบ
ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความ
ระดับ
เห็นชอบ
Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
ฉบับ
กระทรวงการคลัง
Outcome : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
ฉบับ
รัฐมนตรี
Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ฉบับ
ผลกระทบการดาเนินงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

บาท

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
5

4
5

5
1

1

1

1

1

1
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 25 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีดา้ นสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ใช้นโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
เพื่อการจัดเก็บภาษีสนิ ค้าโดยกาหนดอัตราภาษีให้สอดคล้องกับความสิ้นเปลืองพลังงานอันมีผลโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนาไปสู่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี 1 ฉบับ
นาสังคมไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดขี ึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นายปรียวิศว์ พริ้งศุลกะ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
นักวิชาการภาษีปฏิบัตกิ าร
54138
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
54137
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
54111
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี Process : ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ระดับ
1
1
1
1
1
สินค้าสรรพสามิต
ระดับ 2. จัดทาร่างกฎกระทรวงการคลัง

ระดับ

ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพื่อขอความ
เห็นชอบ
ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพื่อขอความ
เห็นชอบ

ระดับ

ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบ

ระดับ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ระดับ

2

รวมทั้งสิ้น
5

2
3
4

4
5

5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง

ฉบับ

1

1

Outcome : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี
Outcome : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการ
ดาเนินงาน

ฉบับ
ฉบับ

1
1

1
1
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 30)
2.เสนอกรมฯ เพื่อขออนุมัติโครงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 10)
3.ขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 10)
4.ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยานยนต์ไฟฟ้า
(ร้อยละ 10)
5.ขออนุมัติจัดซื้อยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 40)

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 26 สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
เพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ
ยานยนต์ไฟฟ้า 1 คัน
มียานยนต์ไฟฟ้าใช้งานได้จานวน 1 คัน
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 1,000,000 บาท
นายวีระ วาณิกบุตร
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
51252
นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
โทรศัพท์
51251
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท์
51212
สานัก.บริหารการคลังและรายได้
ส่วน บริหารการพัสดุ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
10 10 10
ของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
100
ร้อยละ
10
ร้อยละ
10
ร้อยละ
Output : หนังสืออนุมัติขอใช้
เงินแล้วเสร็จ

ฉบับ

Outcome : ยานยนต์ไฟฟ้า

คัน

40
1

1
1

1

หน ้า 35

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 27 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชนเกีย่ วกับยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การคลังการเงินเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ขับเคลือ่ นนโยบายภาษีด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และพลังงานเพือ่ ความผาสุกของประชาชน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
ใช้นโยบายภาษีเพือ่ ความผาสุกของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ รวมรวมข้อมูลเพือ่ กาหนดแนวทางในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้าของกรมสรรพสามิต
วัตถุประสงค์
2. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงาน/กิจกรรมเพือ่ ให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ตัวชีว้ ัดหลัก(Outcome)
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ 1 ฉบับ
1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบแนวทางการดาเนินงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้าของกรมสรรพสามิต
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2. กรมสรรพสามิตเห็นชอบแผนงาน/กิจกรรมเพือ่ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางจารุณี ฉายวิรยิ ะ
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
โทรศัพท์
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
55734
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
51611
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง เลขานุการกรม
โทรศัพท์
ผูอ้ นุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
55711
ส
านั
ก
งานเลขานุ
ก
ารกรม
ฝ่
า
ยประชาสั
ม
พั
น
ธ์
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทา
Process :
แนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
20
นโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้าของกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 80)
2. นาผลการศึกษา วิเคราะห์และแผนงานโครงการ
นาเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

ร้อยละ
Output :
โครงการเกีย่ วกับยานยนต์ไฟฟ้า

โครงการ

รวมทัง้ สิ้น

100

20

1

1

สรุปผลการศึกษา

ฉบับ

1

1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ

ฉบับ

1

1

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน ้า 36

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 28 บูรณาการสร้างจิตสานึกเพือ่ ลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
การคลังการเงินเพื่อสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 5
ขับเคลือ่ นนโยบายภาษีดา้ นสังคม สิง่ แวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
ใช้นโยบายภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1.
เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนกลุม่ เป้าหมายนาไปสูก่ ารสร้างจิตสานึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับชุมชน ประชาชนและผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตโดยมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและพลังงาน
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดแี ก่กรมสรรพสามิต
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85
1. กรมสรรพสามิตได้ดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างจิตสานึกในลดการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษี
3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
500,000
500,000 บาท
นางจารุณี ฉายวิริยะ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัตงิ าน)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
55734
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
51611
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
เลขานุการกรม
55711
ส
านั
ก
งานเลขานุ
ก
ารกรม
ฝ่
า
ยประชาสั
ม
พั
น
ธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนด
Process :
แนวทางในการดาเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
10
10
10
และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 30)
2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัตโิ ครงการและ
ร้อยละ
15
งบประมาณ (ร้อยละ 15)
3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการ
ร้อยละ
15
จัดจ้าง (ร้อยละ 15)
4. ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย (ร้อยละ 20)
ร้อยละ
20

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

รวมทั้งสิ้น

100

หน ้า 38

หมวด
หมวด
ง รายละเอี
ง รายละเอี
ยดโครงการ
ยดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนิน
กิจกรรมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ (ร้อยละ 10)
6. ติดตามการประเมินผลการดาเนินงาน(ร้อยละ 10)

หน่วยนับ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
10

ร้อยละ
Output :
จานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

10

ครั้ง

1

1

ร้อยละ

85

85

หน ้า 38

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ระดับ 1. รวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 29 พัฒนาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อความผาสุกของประชาชน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
ศึกษาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านมาตรการการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายภัทร ภัทรประสิทธิ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 54138
นักวิชาการภาษีชานาญการ
นางสาวประภาพริษฐ์ ช่าชอง
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 54137
นักวิชาการภาษีชานาญการพิเศษ
นายณัฐกร อุเทนสุต
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 54111
ผู้อานวยการสานักแผนภาษี
สานักแผนภาษี
ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process : ระดับความสาเร็จของการ
ระดับ
1
1
1
1
ดาเนินงาน

ระดับ 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ระดับ

ระดับ 3. จัดทาสรุปร่างรายงานผลการศึกษา

ระดับ

ระดับ 4. เสนอร่างรายงานผลการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น เพื่อขอความเห็นชอบ

ระดับ

ระดับ 5. เสนอรายงานผลการศึกษาต่อกรมสรรพสามิตเพื่อขอ
ความเห็นชอบ

ระดับ

2

บาท

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
5

2
3

3
4

4
5

5

Output : ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี

ชุด

Output : ข้อเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

ฉบับ

1

1

Outcome : รายงานผลการศึกษา

ฉบับ

1

1

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

1

1

หน ้า 39

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนงานที่
เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20)
2. ร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขีดฆ่า
แสตมป์สรรพสามิตสาหรับยาสูบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 20)
3. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
(ร้อยละ 20)
4. ปรับปรุงร่างประกาศกรมฯ ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)
5. จัดทาร่างประกาศกรมฯ และส่งให้สานักกฎหมาย
เพื่อตรวจร่างและดาเนินการ
ออกประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 30.1 ปรับปรุงและลดขั้นตอนการทางาน สาหรับสินค้ายาสูบ (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาธิบาลสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อดานวยความสะดวก
เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อไม่ให้กระทบและเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี การปฏิบัติมีความโปร่งใส เป็นธรรม
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กาหนดการขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิตสาหรับสินค้ายาสูบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางวรางคณา สุวรรณรัตน์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 52619
นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 52144
นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์ 52142
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
20
ร้อยละ

20

ร้อยละ

20

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ
ครั้ง
ฉบับ

100

20

ร้อยละ

Output :
ข้อมูลกฎหมายระเบียบ
จานวนครั้งที่จัดประชุม
Outcome :
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต

รวมทั้งสิ้น

20

1

1
1

1
1

1
หน ้า 40

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 30.2 รับฟังความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงการดาเนินการตามระเบียบกรมฯที่เกี่ยวกับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้ทันสมัยสองคล้องกับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ทาให้การบริหารงานเกี่ยวกับการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์
ตาแหน่ง
นางขนิษฐา จิรจินดา
ตาแหน่ง
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
ตาแหน่ง
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

Process :
1. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหา, สภาพปัญหา ตาม
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการ
ส่งเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และ
การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง(ร้อยละ 20)
2. รับฟังและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความเห็น
และประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงอนุ
บัญญัตติ อ่ ไป (ร้อยละ 50)
3. รายงานสรุปประเด็นเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบ
กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงิน
เข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการ
ขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง (ร้อยละ 30)

Output :
รายงานสรุปประเด็น
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ
กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ร้อยละ

ร้อยละ

บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
โทรศัพท์ 52614
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 52525
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทรศัพท์ 52211
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
20

100

25

25

ร้อยละ

ฉบับ
ฉบับ

30

1

1

2
1

1หน ้า 41

หมวด ก ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 31.1 ยกระดับการให้บริการข้อมูลอย่างทันท่วงที (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ปรับปรุงกระบวนการเพือ่ อานวยความสะดวก
1. เพือ่ ให้มีฐานข้อมูลข่าวสารกลางในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้องกับกรมสรรพสามิต

หมวด ข โครงการ

2. เพือ่ ให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้องกับการทางานได้อย่างทั่วถึง
3. เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการให้คาปรึกษาทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชีว้ ัดหลัก(Outcome)

ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ร้อยละ 85

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

กรมสรรพสามิตมีฐานข้อมูลข่าวสารกลางที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้องกับการทางานได้อย่างทั่วถึง
และสามารถทาให้ผรู้ บั บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจสูงสูด

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผูอ้ นุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1. แต่งตัง้ คณะทางานฯ/ทบทวน (ร้อยละ 5)

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
นางสาวบุญศรี ลีลาภิรกั ษ์
นางรัตนา ชิณวงศ์
นางศศิโสภา เกียรติวฒ
ั น์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ตัวชีว้ ัด
Process :
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน

2. จัดประชุมคณะทางานฯ (ร้อยละ 20)
3.ทบทวนและคัดกรองประเด็นความรู้ (ร้อยละ 25)
4.เสนอเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic (ร้อยละ 25)
5.การสารวจความพึงพอใจฯ (ร้อยละ 25)
Output :
จานวนครัง้ ที่เผยแพร่
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทรศัพท์
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
โทรศัพท์
ฝ่ายอานวยการ

หน่วยนับ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

5

ครัง้
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

บาท
52148
52147
52141

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทัง้ สิ้น

100
20
25
25
25
1

1

1

3
85

85
หน ้า 42

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 31.2 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก

เพื่อพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารของสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 1 ฉบับ
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีแนวทางในการพัฒนา ช่องทาง/วิธีการในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางไพลิน ใจธรรม
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์
นางสาวชวรัสย์ รูปโฉม
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์
นายสุวันชัย วีระวัฒนาเดช
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
โทรศัพท์
สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ฝ่ายอานวยการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
1. แต่งตั้งคณะทางานฯ (ร้อยละ 20)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
2. จัดประชุมคณะทางานฯ (ร้อยละ 20)
ร้อยละ
20
3. ทบทวนและคัดกรองประเด็นการให้ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ
20
(ร้อยละ 20)
4. สรุปช่องทาง/วิธีการ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ
20
ของสานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
(ร้อยละ 20)
5. สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการ
ร้อยละ
20
ดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการสานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 (ร้อยละ 20)
Output :
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ
จานวนครัง้ ที่จัดประชุม
จานวนช่องทางที่เผยแพร่ข้อมูล
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ
ครัง้
ช่องทาง
ฉบับ

1

52223
52221
52212
รวมทั้งสิ้น

100

1

1
1
1

1

1

1

หน ้า 43

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 32 ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานรองรับแผนพัฒนากฎหมาย (ปรับปรุงสัดส่วนและส่วนผสมของน้าพืชผักผลไม้) (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มน้าพืชผักผลไม้ สร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจ
2. เพื่อให้ได้มีสดั ส่วนของพืชผักผลไม้ที่เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มที่เหมาะสม สาหรับการได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประกาศกรมสรรพสามิตบังคับใช้ 1 ฉบับ
1. จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มน้าพืชผักผลไม้ได้มากขึ้นในอนาคต
2. กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้เกษตรกรให้มากขึ้น

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
นายมงคล สุดโต
นายพิน แสงจันทร์
นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
สานักมาตรฐานและพัฒนากาจัดเก็บภาษี 1
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดสัดส่วน
และอัตราส่วนผสมของพืชผักผลไม้ในเครื่องดื่ม
ที่เหมาะสมจะได้รับสิทธิชาระภาษีตามมูลค่า
ในอัตราร้อยละศูนย์ใหม่ (ร้อยละ 20)
2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
และสรุปผล เสนอกรมเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20)
3. เสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิต
ให้สานักกฎหมายพิจารณา (ร้อยละ 20)
4. เสนอกรมสรรพสามิตลงนาม
ในประกาศกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
5. ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (ร้อยละ 20)

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

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

ร้อยละ

20

ร้อยละ

20

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

-

บาท

52137
52133
52141

มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

100

20
20
20

หน ้า 45

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ต.ค.
Output :
ประกาศกรมสรรพสามิต
Outcome :
ประกาศกรมสรรพสามิตบังคับใช้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ
ฉบับ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.
มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
มิ.ย.

1

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

1
1

1

หน ้า 45

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 33 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4.1.2
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสือ่ ออนไลน์
วัตถุประสงค์
2. กระตุน้ ให้ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปเกิดจิตสานึกความรับผิดชอบด้านการเสียภาษีสรรพสามิตและเกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของเงินภาษีที่เป็นรายได้มา
เป็นรายได้นามาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ และนามาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
3. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้น
ร้อยละการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสือ่ ออนไลน์ ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปเกิดจิตสานึกความรับผิดชอบด้านการเสียภาษีสรรพสามิตและเกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของเงินภาษีที่เป็นรายได้มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นามาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ และนามาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้น
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 1,500,000 บาท
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 51611
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัตงิ าน)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์ 51611
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นายจรั
ส
พงษ์
สมานบุ
ต
ร
ต
าแหน่
ง
โทรศัพท์ 55711
ผู้อนุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
เลขานุการกรม รักษาในตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักงานเลขานุการกรม
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
10
การประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10)
2. กาหนดรูปแบบ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์
ร้อยละ
10
(ร้อยละ 10)
3. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัตกิ รมฯ(ร้อยละ 10)
ร้อยละ
10
4. ดาเนินการจัดจ้างโดยสานักบริหารการคลังและ
รายได้ (ร้อยละ 15)
5. ดาเนินการตามโครงการ (ร้อยละ 55 )

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ร้อยละ
ร้อยละ

5

5

รวมทั้งสิ้น

100

5
5

5

5

10

10

10

10

หน ้า 47

หมวด ง รายละเอียดโครงการ
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลิตและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ดงั นี้

Output :

5.1 Facebook Story ผ่าน Facebook Fanpage
ในรูปแบบ Facebook Boost Post
5.2 ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ที่มี
ยอด Page view สูง
5.3 ผลิตและเผยแพร่ Cartoontie-in ผ่าน
Facebook Fanpage

จานวนวันที่เผยแพร่ผา่ น Facebook

วัน

5

5

10

จานวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่สปอต
โทรทัศน์
จานวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่
Cartoontie-in

เว็บไซต์

5

5

10

เว็บไซต์

1

1

1

3

5.4 ประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์

จานวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับห้ามขายสินค้าผิดกฎหมาย
ผ่านสือ่ ออนไลน์

เว็บไซต์

1

1

1

3

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

80

รวมทั้งสิ้น

80

หน ้า 47

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 34 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 4.1.2
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงการตระหนักถึงความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้นต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
ของกรมสรรพสามิต รวมถึงการตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นและเกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของเงินภาษีที่เป็นรายได้
มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ และนามาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี บริหารช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ที่มีต่อประชาชนและประเทศ
3. เพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อกรมสรรพสามิต ร้อยละ 85
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปรับทราบถึงนโยบาย บทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปทราบถึงการดาเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภค และผู้ที่เสียภาษีโดยสุจริต
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความเต็มใจ มีความสัมพันธ์อันดีกับกรมสรรพสามิต และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน
จัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10,000,000 บาท
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 51611
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์
ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 51611
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง เลขานุการกรม รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 55711
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
สานักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
10
การประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 10)
ดาเนินงาน
2. กาหนดรูปแบบ และเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ (ร้อย
10
ละ 10)
3. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติกรมฯ (ร้อยละ 10)
10
4. ดาเนินการจัดจ้างโดยสานักบริหารการคลังและ
รายได้ (ร้อยละ 15)
5. ดาเนินการตามโครงการ (ร้อยละ 55 )

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

5

5

รวมทั้งสิ้น

100

5
5

5

5

10

10

10

10
หน ้า 49

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้
5.1 แผนกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
5.2 การจัดแถลงข่าวผลการดาเนินงานของกรม
สรรพสามิต

Output :
แผนกลยุทธ์การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
จานวนครั้งที่จัดแถลงข่าว

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ฉบับ
ครั้ง

5.3 สกู๊ปโทรทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที

จานวนครั้งที่เผยแพร่สกู๊ป
โทรทัศน์

ครั้ง

5.4 สปอตวิทยุความยาว 30 วินาที

จานวนครั้งที่เผยแพร่สปอตวิทยุ

5.5 สื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ Facebook)

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

1
1

1

1

1

4

4

4

4

4

ครั้ง

50

50

50

50

จานวนเว็บไซต์ที่เผยแพร่

เว็บไซต์

5

5

5

15

จานวน Fanpage ที่เผยแพร่

Fanpage

5

5

3

13

5.6 สื่อสิ่งพิมพ์

จานวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่

แผ่น

2,000

10,000

5.7 ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่

จานวนชุดนิทรรศการเคลื่อนที่

5.8 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

จานวนครั้งที่กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

4

1

20
50

50

300

100,000

112,000

ชุด

88

88

ครั้ง

1

1

ร้อยละ

80

80

หน ้า 49

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ (ร้อยละ 20)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 35 จ้างที่ปรึกษา เพือ่ ศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการปรับ โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรปู ประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรปู ประเทศ
2. เพื่อให้โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตมีความเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
3. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน การสั่งการ การให้บริการ และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อทาให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
รายงานสรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
1. กรมสรรพสามิตมีรายงานผลการศึกษา และแนวทางการปฏิรปู โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรปู ประเทศ ที่ชัดเจน
2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
3. กรมสรรพสามิตมีความคล่องตัวในการดาเนินงาน การสั่งการ การให้บริการ และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
5,500,000 บาท
นายอัคเดช วินัยพานิช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์
55915
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
55915
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์
55915
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process:
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20

กิจกรรมที่ 2
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภารกิจ
โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน
(ร้อยละ 20)
กิจกรรมที่ 3
ศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของโครงสร้างของ
องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น (ร้อยละ 30)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ร้อยละ

20

ร้อยละ

30

รวมทั้งสิ้น

100

หน ้า 51

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ต.ค.

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

- การนารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ
(Semi-autonomous Revenue Agency -SARA)
มาปรับใช้กับกรมสรรพสามิต
กิจกรรมที่ 4
จัดประชุม/สัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็น
(ร้อยละ 20)
กิจกรรมที่ 5
รายงานสรุปผลการศึกษาฯ เสนอกรม (ร้อยละ 10)

Process:
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
รายงานผลการจ้างที่ปรึกษา
จานวนครั้งที่จัดประชุม/สัมมนา
ระดมความคิดเห็น
Outcome
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ร้อยละ

20

ร้อยละ

10

ฉบับ
ครั้ง

ฉบับ

1
1

1

1

1
4

1

1

1

หน ้า 51

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 36 ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

1. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการปรับ โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรปู ประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรปู ประเทศ
2. เพื่อให้โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตมีความเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
3. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน การสั่งการ การให้บริการ และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อทาให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
รายงานสรุปเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
1. กรมสรรพสามิตมีรายงานผลการศึกษา และแนวทางการปฏิรปู โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรปู ประเทศ ที่ชัดเจน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
3. กรมสรรพสามิตมีความคล่องตัวในการดาเนินงาน การสั่งการ การให้บริการ และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
3,500,000 บาท
นายอัคเดช วินัยพานิช
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการ
โทรศัพท์ 55915
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 55915
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 55915
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
กิจกรรมที่ 1
Process :
จัดหาวิทยากรเพื่อกาหนดหลักสูตรการอบรม
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
(ร้อยละ 20)
กิจกรรมที่ 2
จัดเตรียมข้อมูลการอบรม รายชื่อผู้รว่ มการอบรม
ร้อยละ
20
และเอกสารประกอบการอบรมฯ (ร้อยละ 20)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

รวมทั้งสิ้น

100

หน ้า 53

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

กิจกรรมที่ 3
Process :
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรม ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(ร้อยละ 20)
กิจกรรมที่ 4
รวบรวมองค์ความรู้จากการอบรมฯ และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน (ร้อยละ 20)
กิจกรรมที่ 5
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร (ร้อยละ 20)

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ

เม.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

20

ร้อยละ

ฉบับ
ร้อยละ

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.

20

ร้อยละ

Output :
รายงานผลการจัดหาวิทยากร
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

20

1
80

1
80

1

1

หน ้า 53

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 37 กรมสรรพสามิตคุณธรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทุกคนในทุกระดับ
2. เพือ่ เสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตงั้
3. เพือ่ ยกระดับการยอมรับของผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง และภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ
4. เพือ่ ปฏิรปู กรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ัดหลัก (Outcome)
ร้อยละของบุคลากรที่รบั รูอ้ ัตลักษณ์กรมสรรพสามิตคุณธรรม ร้อยละ 80
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกรมสรรพสามิตทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการให้บริการ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
บาท
บาท
□ เงินงบประมาณ
□ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
นางสาวชลิตา ผ่องอักษร
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53263
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
53263
นางสาวชลิตา ผ่องอักษร
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ผูอ้ นุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
53212
นางสิรพิ ร ธนนันทนสกุล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนวินัย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก
ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
รวมทัง้ สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ประชุมคณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจากรมสรรพสามิตทบทวนผลการ
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
100
ร้อยละ
5 5
ดาเนินการ วิเคราะห์ และปรับปรุง เพือ่ ดาเนินการแผนงาน/โครงการต่อเนื่อง (ร้อยละ 10)
ดาเนินงาน
2. ส่วนราชการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ คณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต
ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ประจากรมสรรพสามิตกาหนด (ร้อยละ 60)
3. ทุกส่วนราชการรายงานการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ คณะทางานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส
ร้อยละ
5
5
5
ไร้ทุจริต ประจากรมสรรพสามิตกาหนด(ร้อยละ 15)
4. คณะทางานโครงการฯ รวบรวมผลการดาเนินการรายงาน เพือ่ สรุป วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนา
ร้อยละ
5
องค์กรคุณธรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป ภายใน 10 ต.ค.62 (ร้อยละ 5)
5. รายงานผลการดาเนินโครงการเสนอกรมฯ ตามแนวทางการดาเนินการโครงการ“กระทรวงการคลัง :
ร้อยละ
10
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ภายใน 30 ต.ค.62 (ร้อยละ 10)
Output :
รายงานผลเสนอผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
ฉบับ
1
1
1
3
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่รบั รูอ้ ัตลักษณ์กรม ร้อยละ
80
80
สรรพสามิตคุณธรรม

กรมฯ อนุมต
ั ต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน ้า 54

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลกฎหมายใน
ในระดับอนุบัญญัตทิ ี่ตอ้ งมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
แก้ไข (ร้อยละ 30)
2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใน
ระดับอนุบัญญัติ (ร้อยละ 40)
3. เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
บัญชาพิจารณา (ร้อยละ 30)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 38 ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัตขิ องกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ร่างกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา 4 ฉบับ
กฎหมายในระดับอนุบัญญัตไิ ด้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
52342
นางสาวณัฏฐนันท์ วันไชยธนวงศ์ ตาแหน่ง นิตกิ รชานาญการ
โทรศัพท์
52341
นางสุคนธ์ ชาญชลยุทธ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ
โทรศัพท์
52312
นายวันชัย ตั้งวิจิตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
โทรศัพท์
สานักกฎหมาย
ส่วนกฎหมายและระเบียบ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
5
5
5
5
5
5
ของการดาเนินงาน
10

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ
ฉบับ

1

บาท

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

20
10

ร้อยละ
Output : ร่างกฎหมาย
Outcome : ร่างกฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

10

-

10

10

3

4
4

4

หน ้า 55

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. วางแผนและจัดตั้งคณะทางานการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10)
2. รวบรวมข้อมูล สาหรับจัดทาระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10)
3. ประชุม เพื่อกาหนดแนวทางการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และ
เพื่อให้การปฏิบัตริ าชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ร้อยละ 60)
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10)
5. สรุปผลการดาเนินงานและปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ (ร้อยละ 10)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ 39 ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. ตรวจสอบภาษีดว้ ยความเป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ 3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
1. เพื่อปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยา มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. เพื่อพัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยา มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. พัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. บุคลากรสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
- บาท
- บาท
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวจรินทิพย์ ฟักอ่อน
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ 58913
นางสาวกัญระพีร์ ศรีตพิ ันธ์
ตาแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 53191
นางนวลอนงค์ คงดา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
โทรศัพท์ 53110
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ส่วนกากับและตรวจสอบภาษี 1
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
10

ร้อยละ

15

15

15

ฉบับ
ฉบับ

100

15

ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
รายงานสรุปผล เสนอผู้บังคับบัญชา
Outcome :
ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต
เสนอกรมทราบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

10
10

1

1

1

3
1

1
หน ้า 56

หมวด ก ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 40 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในอย่างสมเหตุสมผล

1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี ระเบียบการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และด้านการบริการ
3. ติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับตรวจนาข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไปปฏิบัติ ร้อยละ 80
หน่วยรับตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
Rเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
445,870
บาท
󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวปริษา ยังมีสุข
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มตรวจสอบภายใน
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
1. จัดทาแผนการการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) Process : ร้อยละของแผน
ร้อยละ
3
1
1
1
1
1
2
1
(ร้อยละ 13)
การดาเนินงาน
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30)
1
3
2
4
1
3
3
1
5
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25)
1
1
1
4
1
1
5
1
1
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10)
2
2
1
5. การให้คาปรึกษาแนะนา (ร้อยละ 12)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี (Audit Plan)
ประจาปี พ.ศ.2563 (ร้อยละ 10)
Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ฉบับ
3
1
2
4
1
1
6
1
1
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ
ร้อยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
ภายในที่ผู้บริหารเห็นชอบ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

หมวด ข โครงการ

วัตถุประสงค์

0 บาท
51112
51111
51111

ก.ค.
1

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
1

รวมทั้งสิ้น

5
5
2
1

1
2
2
1

1
2
1
1
10

8
100

3
100

4
100

35
100

80

80

80

80

85

85

ก.ย.
100

Outcome :
ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับ
ตรวจนาไปปฏิบัติ
ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงาน
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ร้อยละ

80

ร้อยละ

85

80

80

หน ้า 57

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ 1
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 41 E-consult Internal Audit Excise
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในอย่างสมเหตุสมผล
1. เพื่อเผยแพร่ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ/ข้อหารือ ที่สาคัญให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัตติ ามแนวทางที่ถูกต้อง
2. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน
ร้อยละของบุคลากรที่นาความรูจ้ ากการเผยแพร่ไปใช้ในการปฎิบัตงิ าน ร้อยละ 85
หน่วยรับตรวจสามารถนาความรูท้ ี่ได้จากการให้คาปรึกษาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านและทาให้ข้อผิดพลาดลดลง
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
󠆋 เงินงบประมาณ
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
150,000
บาท
นางสาวไปรยา อาจเลิศ
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 51114
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ 51111
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 51111
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
Process: จานวนฐานข้อมูล
ชุด
3

1. รวบรวมฐานข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อหารือของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในย้อนหลัง 3 ปี
2. รวบรวมกฏหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางที่ จานวนฐานข้อมูลกฎหมายฯ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ าน
3. เผยแพร่องค์ความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบัตงิ านให้หน่วยรับ จานวนครัง้ ในการเผยแพร่
ตรวจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Output :
จานวนองค์ความรูท้ ี่เผยแพร่ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่นาความรูจ้ ากการ
เผยแพร่ไปใช้ในการปฎิบัตงิ าน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ด้าน
ครัง้

เรือ่ ง

ร้อยละ

3
1

รวมทั้งสิ้น
3
3

1

2

1

1

4

2

4

85

85

หน ้า 58

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการที่ 42 ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ในภาพรวมของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ร้อยละความครบถ้วนของจานวนพื้นที่ที่นาข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน ร้อยละ 100
หน่วยงานมีข้อมูลสินทรัพย์เก่าถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ต่อไป
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
24,600,000 บาท
นางสาวชนิดา มหาสุข
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
โทรศัพท์ 51235
นางกนกภรณ์ อินไชย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
โทรศัพท์ 51235
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ

กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

2. จัดทา flow Chart การปฏิบัติงานในการนาข้อมูลสินทรัพย์เก่า
เข้าระบบงานเสนอผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20)

สานักบริหารการคลังและรายได้
หน่วยนับ
ร้อยละ

ร้อยละ

3. ดาเนินการตามแผน flow Chart ให้แล้วเสร็จ (ร้อยละ 40)
4.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)
5. จัดทาแผนการฝึกอบรมให้หน่วยงานสามารถใช้งานระบบฯ
และนาเข้าข้อมูลสินทรัพย์ใหม่ได้ (ร้อยละ 10)

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10

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

20

ร้อยละ
ร้อยละ

40
20

ร้อยละ
Output : flow Chart
Output : จานวนพื้นที่ที่นาข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน

ฉบับ
พื้นที่

Outcome ร้อยละความครบถ้วนของจานวนพื้นที่ที่นาข้อมูล
สินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน
กรมฯ อนุมัตต
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ร้อยละ

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

10
1

1
98

98

100

100
หน ้า 59

หมวด ก ความเชือ่ มโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 43 ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อปรับปรุงอาคารคลังพัสดุทั้งภายในและภายนอกให้สามารถจัดเก็บพัสดุได้อย่างปลอดภัย ลดอัตราการสูญหายและสูญเสียทาให้คลังพัสดุสามารถบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อจัดทาระบบบริหารจัดการพัสดุให้สามารถดาเนินการนาเข้าและเบิกจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อจัดทาระบบจัดการเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริหารจัดการและให้บริการในการจัดเก็บเอกสารและเอกสารสาคัญต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาคารที่มีการปรับปรุงแล้ว 1 หลัง
1. กรมสรรพสามิตมีอาคารคลังพัสดุที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความปลอดภัย จัดเก็บพัสดุได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดอัตราการสูญเสียของพัสดุ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการได้มากขึ้น
2. กรมสรรพสามิตสามารถบริการจัดการพัสดุ ดาเนินการนาเข้าและเบิกจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3. กรมสรรพสามิตสามารถบริหารจัดการเอกสารสัญญาและเอกสารสาคัญต่างๆ เพื่อให้บริการหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 30,000,000
บาท
นางสาวปิยภัทร ขาวทอง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 51257
นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
โทรศัพท์ 51251
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
โทรศัพท์ 51212-13
สานักบริหารการคลังและรายได้
สานักบริหารการคลังและรายได้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน ้า 61

กิจกรรมหลัก

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

1. สารวจและวางแผน (ร้อยละ 5)

ตัวชี้วัด
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงาน

2. งานปรับปรุงภายนอกอาคารคลังพัสดุ (ร้อยละ 15)
3. งานปรับปรุงห้องภายในคลังพัสดุ (ร้อยละ 15)
4. งานติดตั้งอุปกรณ์ในคลังพัสดุ (ร้อยละ 20)
5. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและการเบิกจ่าย
(ร้อยละ 25)
6. งานติดตั้งระบบความปลอดภัย (ร้อยละ 10)
7. ทดลองใช้งาน (ร้อยละ 5)
8. อบรมเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 5)

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5
100
5
5

ร้อยละ

5
5
5

5
5
5

5

5

5

5

5

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
Output :
รายงานผลการปรับปรุงอาคาร
Outcome :
อาคารที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ระบบงานคลังพัสดุสามารถใช้งานได้

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ
หลัง
ระบบ

10
10
5
5

1

1

1

3

1
1

1
1
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการที่ 44 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทน
วัตถุประสงค์
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของกรมสรรพสามิต
3. สามารถบูรณาการข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครบถ้วน เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ติดตั้งระบบ 4 แห่ง
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
1. กรมสรรพสามิตสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมสรรพสามิตด้านการใช้พลังงานทดแทน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
󠄡 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
39,000,000.00 บาท
นายสุ
เ
วช
พงษาพั
น
ธ์
ต
าแหน่
ง
โทรศั
พ
ท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
วิศวกรโยธาชานาญการ
55853
นายสุ
เ
วช
พงษาพั
น
ธ์
ต
าแหน่
ง
โทรศั
พ
ท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
วิศวกรโยธาชานาญการ
55853
นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
ผอ.กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
55811
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ออกแบบงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
15
15
30
(ร้อยละ 30)
ของการดาเนินงาน
2. การจัดหาผู้รับจ้าง
(ร้อยละ 30)
3. งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ และระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (ร้อยละ 40)

ร้อยละ

15

ร้อยละ
Output :
รายงานการออกแบบ
สัญญาจัดจ้าง
Outcome :
สถานที่ติดตั้งระบบ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ
ฉบับ
แห่ง

15

30
5

5

5

5

5

5

5

5

1

40

1
1

1
4

4
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 45 ติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

1. จัดทาแผนการติดตั้งอุปกรณ์ (ร้อยละ 10)

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ ระบายอากาศ และสารระเหยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าที่
2. เพื่อทาการทดแทนเครือ่ งปรับอากาศรุน่ เก่าที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลายาวนานภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษทางอากาศจาการปล่อยอากาศภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ออกสู่ภายนอกอาคาร
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
1. ทาให้การทางานของเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีสุขลักษณะอนามัยที่ดี ไม่เกิดปัญหาเรือ่ งการระคายเคือง และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่
2. สามารถช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้งานของเครือ่ งปรับอากาศได้
3. ลดต้นทุนในการซ่อมแซมและบารุงรักษาเครือ่ งปรับอากศ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
18,500,000.00 บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวณฐมน วงศ์พัทธ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
51299
นายชัยนาท ฉ่าทรัพย์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
51251
ผู้อานวยการส่วนบริหารการพัสดุ
นายอัครุตม์ สนธยานนท์
ตาแหน่ง
โทรศั
พ
ท์
51212-13
ผู้อานวยการสานักบริหารการคลังและรายได้
สานักบริหารการคลังและรายได้
สานักบริหารการคลังและรายได้
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
5
5
100

2. ติดตั้งฟิล์มกันความร้อนปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการและดาดฟ้า (ร้อยละ 10)

ร้อยละ

5

5

3. จัดหาเครือ่ งทาความเย็น (ร้อยละ 20)
4. ติดตั้งเครือ่ งทาความเย็นและทดสอบระบบให้เรียบร้อย (ร้อยละ 50)
5. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ (ร้อยละ 5)
6. จัดทาเอกสาร - แบบ As Drawing, คู่มือการใช้งานระบบ (ร้อยละ 5)

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

10

10
10

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

Output :
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตั้ง
Outcome :
ระบบสามารถใช้งานได้
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

ฉบับ
ฉบับ
ระบบ
ร้อยละ

10

10

10

10
5
5

1
1

1

1
2

1
100

1
100
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4
กลยุทธ์ที่ 4.2.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก

1. ขออนุมัตโิ ครงการ/ขออนุมัตใิ ช้เงิน (ร้อยละ 20)
2. จัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทาระบบฯ (ร้อยละ 20)
3. ดาเนินการจัดทาระบบฯ (ร้อยละ 20)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 46 การจัดทาระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และให้คาปรึกษาอัจฉริยะ (แผนการปฏิรูปประเทศ)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการและการบริหาร
เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
เพิ่มช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน การกระทาผิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนทั้งเพิ่มการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตกับประชาชนทั่วไป
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80
กรมสรรพสามิตมีช่องทางใหม่ที่สะดวก รวดเร็ว ในการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน การกระทาผิด ข้อเสนอแนะ และสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวลลิตา ชาลัง
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โทรศัพท์ 55742
นางรัชตา สุคนธนิตยกุล
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 55741
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง เลขานุการกรม รักษาการในตาแหน่ง
โทรศัพท์ 55712
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักเลขานุการกรม
ฝ่ายประสานราชการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
20
การดาเนินงาน

8,800,000.00 บาท

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20
20

4. อบรม จนท.เพื่อทดลองใช้ระบบและตรวจรับงาน
(ร้อยละ 20)
5. เปิดใช้งานระบบฯ และ PR ให้ประชาชนทราบ
(ร้อยละ 20)

20
20
Output :
เอกสารแผนการดาเนินงาน
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบงาน

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ

1

1

2

ร้อยละ

80

80

80
หน ้า 64

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 47 พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.2.2
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการและการบริหาร
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application ที่ครอบคลุมบริการผูเ้ สียภาษี
2. เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กรมสรรพสามิต ข้อมูลสถิติภาษี สถิติคดี และบริการการติดตามสถานะ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผเู้ สียภาษี ให้มีบริการที่ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นมาตรฐานสากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษีลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุน ทาให้มีความปลอดภัยเชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยา
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการและดาเนินธุรกรรมรองรับ DigitalGovernment และสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
2. กรมสรระสามิตมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
38,254,080
เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
64202
นางสาวชณัฐญา สิกขะเจริญ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
64201
นางอุ
ษ
ามาศ
ร่
ว
มใจ
ต
าแหน่
ง
ผู
อ
้
านวยการศู
น
ย์
เ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
โทรศั
พ
ท์
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
65101
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานักและส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1. กากับและติดตามงานงวดที่ 4 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อม Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
25
ติดตัง้ ระบบงานครั้งที่ 1
ดาเนินงาน
2. กากับและติดตามงานงวดที่ 5 ส่งมอบ Software
ร้อยละ
3. กากับและติดตามงานงวดที่ 6 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จพร้อม
ร้อยละ
ติดตัง้ ระบบงานครั้งที่ 2
4. กากับและติดตามงานงวดที่ 7 (การฝึกอบรม)
ร้อยละ
Output :
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 4
ฉบับ
1
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 5
ฉบับ
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 6
ฉบับ
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 7
ฉบับ
Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ
12.5

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

บาท

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

25
25
25

1

1
1
1
1

50

100

1
1

37.5

หน ้า 65

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
1. กากับและติดตามงานงวดที่ 3 (1) ส่งมอบเอกสารผลการออกแบบ
ระบบ (Design Document)
(2) User Interface และ Report Design Layout
(3) ส่งมอบเอกสารการทดสอบระบบงาน ได้แก่ Test Plan, Test
Flow, Test Case และ Test Script

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 48 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถให้บริการและใช้งานได้ตามที่ พระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิตใหม่กาหนด
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นมาตรฐานสากล
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการที่ครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
4. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษี
5. ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวมในการทาธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือสนับสนุน ทาให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยา
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการและดาเนินธุรกรรมรองรับพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิตใหม่
2. เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
73,926,700
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
นางอุษามาศ ร่วมใจ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
20
ดาเนินงาน

2. กากับและติดตามงานงวดที่ 4 ส่งมอบระบบงาน พร้อมการติดตั้ง
ระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result) เอกสารคู่มือ
การปฏิบัตงิ าน สาหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบควบคุมการจัดเก็บ
ภาษีและการขนส่งสาหรับสินค้าเอทานอล

ร้อยละ

3. กากับและติดตามงานงวดที่ 5 ส่งมอบระบบงาน พร้อมการติดตั้ง
ระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result) เอกสารคู่มือ
การปฏิบัตงิ าน สาหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบงานผู้กระทาผิด
กฎหมายสรรพสามิต

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

บาท
64401
64401
65101
ไตรมาสที่ 4
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น
100

10

10

หน ้า 67

หมวด ง รายละเอียดโครงการ หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
4. กากับและติดตามงานงวดที่ 6 ส่งมอบระบบงาน พร้อมการติดตั้ง
ระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result) เอกสารคู่มือ
การปฏิบัตงิ าน สาหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลัก

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
10

5. กากับและติดตามงานงวดที่ 7 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อม
การติดตั้งระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result)
เอกสารคู่มือการปฏิบัตงิ าน สาหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบ
สารสนเทศหลัก และระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

ร้อยละ

30

6. กากับและติดตามงานงวดที่ 8 (1) ส่งมอบการฝึกอบรมทั้งหมด
(2) ส่งมอบการใช้โปรแกรมระบบงานจริง

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ตัวชี้วัด

Output :
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 3
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 4
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 5
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 6
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 7
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 8
Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยนับ

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไตรมาสที่ 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

รวมทั้งสิ้น

20

1

1

1
1
1
1
1
1

20

100

1
1
1
1

20

10

10

10

30

หน ้า 67

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
วัตถุประสงค์

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

1 ลงนามในสัญญาจ้าง

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 49 ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สาหรับสานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
1. ติดตั้งระบบประชุมทางไกล ให้กับสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ จานวน 87 พื้นที่
2. เพื่อเป็นการยกระดับในการให้บริการของกรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
1. สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทุกพื้นที่ ทั้ง 87 พื้นที่
2. มีระบบการประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
โทรศัพท์
นายไพโรจน์ สว่างภพ
64305
นายทินกร อ่องแสงคุณ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
64301
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์
นางอุษามาศ ร่วมใจ
65101
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนพัฒนาระบบงาน
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
30

2 กากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 1
(1) แผนการดาเนินงาน
(2) แผนการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการฯ
3 กากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 2
ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการฯ
4 กากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 3
ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการฯ
5 กากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดที่ 4
เอกสารการจัดการฝึกอบรม และคู่มือการใช้งาน

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ไตรมาสที่ 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

100

20

ร้อยละ

20

ร้อยละ

10

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

20

ร้อยละ

Output :
สัญญาจ้าง
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 2
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 3
เอกสารการส่งมอบงานงวดที่ 4
Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

56,500,000 บาท

1

1
1

1
1
1
1
1

60

100

1
1

10

30

หน ้า 68

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 50 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ รวมรวมข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนหลักในการทางานของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ภายในกรมสรรพสามิต
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ 1 ฉบับ
1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนหลักในการทางานของหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
2. ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
งบประมาณทีใ่ ช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวศรีรัตน์ โกมลสวัสดิ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
55721
นางสาวศรีรัตน์ โกมลสวัสดิ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
55721
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผูอ้ นุมัติ(ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
เลขานุการกรม
55711
สานักงานเลขานุการกรม
ฝ่ายสารบรรณ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวมรวมข้อมูลเพื่อกาหนดแนวทางในการ Process :
พัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเครื่องมือ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10
10
10
10
สนับสนุนหลักในการทางานของหน่วยงานภายในกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 80)
2. นาผลการศึกษา วิเคราะห์และแผนงานโครงการนาเสนอกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 20)

-

บาท

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

10

10

20

รวมทัง้ สิ้น
ก.ย.
80

20
Output :
โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โครงการ

1

20

1

สรุปผลการศึกษา

ฉบับ

1

1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ

ฉบับ

1

1

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน ้า 69

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการที่ 51 พัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
กลยุทธ์ที่ 4.3.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดทาแผนงานโครงการและการประเมินผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์
1.1 ระบบแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริ าชการ 1.2 ระบบแผนงานโครงการตามแผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ 1.3 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการ
โครงการตามแผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 1.4 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 1.5 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
1.6 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ 1.7 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตดิ ตามแผนงานโครงการและการประเมินผลเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
3. เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดทาแผนงานโครงการ การหาผล และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัด
4. เพื่อให้ผู้บริการสามาถติดตามแผนงานโครงการตามตัวชี้วัด ประเภทของการประเมินผลงาน
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
1. ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามงาน และตรวจสอบการรายงานผลตามแผนปฏิบัตงิ านของแต่ละหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. กรมสรรพสามิตสามารถประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของแต่ละหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้งาน โดยการจัดทาแผนงานโครงการและการรายงานผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
15,000,000
บาท
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ 64309
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
นายเมธี ตั้งศรีพงศ์
นายทินกร อ่องแสงคุณ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ 64301
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นางอุษามาศ ร่วมใจ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 65101
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนพัฒนาระบบงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1.ดาเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Process : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
15
ของกรมสรรพสามิต
2.ดาเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง
ร้อยละ
15
3.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
20
4.ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
10
5.ส่งมอบเอกสารแผนการดาเนินงาน
ร้อยละ
20
6.ส่งมอบเอกสารกาหนดขอบเขตงาน
ร้อยละ
20
Output :
หนังสืออนุมัตโิ ครงการจากคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ฉบับ
1
สารสนเทศของกรมสรรพสามิต
หนังสืออนุมัตโิ ครงการจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง
ฉบับ
1
Outcome :
เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR)
เอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารแผนการดาเนินงาน
เอกสารความต้องการระบบงาน (SOW)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1
1
1
1

รวมทั้งสิ้น
100

1
1

1
1
1
1
หน ้า 70

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก /ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ20)
2. กาหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จ่าย (ร้อยละ20)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการที่ 52 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าที่ตลอดจนทัศนคติที่ดี สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคและวิธีการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานสากล
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม พร้อมที่จะปฏิบัติงานรองรับภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ตามที่ได้กาหนดไว้
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
□ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
□ เงินงบประมาณ
53351
นายจตุพร คฤหบดี
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53351
นายจตุพร คฤหบดี
ตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53212
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนบริหารงานฝึกอบรม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20
Process : ร้อยละความสาเร็จของ
ร้อยละ
100
20
การดาเนินงาน
ร้อยละ

3. ขออนุมัติดาเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร (ร้อยละ20)
4. ดาเนินการจัดอบรม (ร้อยละ20)
5. ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ20)

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

Output : จานวนผู้เข้าอบรม
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

10

10
5
5
300

5
5
450

5
5
450

5
5
300

1500

100

100
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. วิเคราะห์หาความจาเป็น เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ (ร้อยละ 30)
2. ขออนุมัติฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (ร้อยละ 30)
3. การดาเนินโครงการ (ร้อยละ 30)
4. รายงานผลการประเมินโครงการ (ร้อยละ 10)

กรมฯ อนุมัตต
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 53 พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนา ทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
□ เงินงบประมาณ
บาท
□ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
น.ส.ศิระกาญจน์ กาญจนภักดิ์
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
53331
นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
53331
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์
53212
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process :
ร้อยละ 10 10 10
100
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

Output :
จานวนครัง้ ที่จัดอบรม
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ครัง้
ร้อยละ
ร้อยละ

10

10

10
5

5

5

5

5

5
5

1

1

1

1

5

1

5
80
80

80
80
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หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 54 บริหารดาวเด่น (STAR Management)
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสูค่ วามเป็นมืออาชีพ
-

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นผูม้ ีความรู้ และศักยภาพสูงใน
การปฏิบัตงิ าน พร้อมกับเป็นผูท้ ี่ประพฤติปฏิบัตติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ซึ่งเป็นผูม้ ีความรู้ และศักยภาพสูงในการปฏิบัตงิ าน พร้อมกับเป็นผูท้ ี่
ประพฤติปฏิบัตติ นชอบด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม

ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัตงิ าน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
ผู้อนุมัติ (ผูอ้ านวยการสานัก/ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 30)
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น (ร้อยละ 20)
3. จัดการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและจานวนของผูไ้ ด้รับการคัดเลือก (ร้อยละ 30)

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
1. เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
2. เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเป็นผูท้ ี่มีศักยภาพสูงในปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตรักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
□ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
□ เงินงบประมาณ
53332
นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
53332
นายคติ อาภากุลอนุ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
53212
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ 5 5 5 5 5 5
100
การดาเนินงาน
ร้อยละ
5 5 5 5
ร้อยละ

3.1 แจ้งให้หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตพิจารณาคัดเลือก
3.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อฯ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ (ร้อยละ 20)

กรมฯ อนุมัตต
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15

ร้อยละ
Output :
ฐานข้อมูลประกอบการคัดเลือก
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ

ชุด
ฉบับ
ฉบับ

15
20

1
1

1
1

1

1
หน ้า 73

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 55 Excise Innovation Awards ครั้งที่ 9
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา ปรับปรุง นาเสนอรูปแบบการให้บริการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดหลัก (Outcome)
ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ ร้อยละ 100
นวัตกรรมใหม่ดา้ นบริการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
□ เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
□ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
53332
นายคติ อาภากุลอนุ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
53332
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์
ผู้อนุมัติ (ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
53212
สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ประชุมคณะทางานดาเนินการเกี่ยวกับรางวัลนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมสรรพสามิตเพื่อกาหนดกรอบการ Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
100
10
ประกวดและเงื่อนไขการประกวด (ร้อยละ 10)
ของการดาเนินงาน
2. จัดทาประกาศคณะทางานฯ กาหนดการส่งผลงานการประกวด และสถานที่นาเสนอผลงาน (ร้อยละ 10)
ร้อยละ
10
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 20)
ร้อยละ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4. เริ่มส่งผลงานเข้าประกวด/ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15)
ร้อยละ
15
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สง่ เข้าประกวดทุกประเภทและประกาศผลงานที่ผา่ นการคัดเลือก (ร้อยละ 30)
ร้อยละ
15 15
6. จัดให้มีการนาเสนอผลงานที่ผา่ นการคัดเลือก (ร้อยละ 15)
ร้อยละ
15
Output :
ประกาศส่งผลงาน
ฉบับ
1
1
จานวนผลงานที่สง่ เข้าประกวด
เรื่อง
20
20
Outcome :
จานวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานที่
ราย
10
10
ได้รับรางวัล
ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมที่มี
ร้อยละ
100 100
การเผยแพร่
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หน ้า 74

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน)
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย)
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1
จัดหาวิทยากรในหลักสูตรจากภายในและภายนอก
กรมสรรพสามิต ซึ่งมาจากหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือการบริการในด้านการให้บริการ
รวมทั้งจัดหาสถานที่ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ
(ร้อยละ 10)

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 56 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. เพื่อสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจของบุคลากรตามแนวทางการยกระดับการบริการภาครัฐ และตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและสร้างจิตสานึกที่ดีในงานให้บริการประชาชน
3. เพื่อเรียนรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ๆ และสร้างความประทับใจที่ดีแก่ผู้รบั บริการ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถประยุกต์ความรูท้ ี่ได้รบั จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
1. กรมสรรพสามิตมีรายงานผลการศึกษา และแนวทางการปฏิรปู โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรปู ประเทศ ที่ชัดเจน
2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานที่มีผลสัมฤทธิส์ ูง
3. กรมสรรพสามิตมีความคล่องตัวในการดาเนินงาน การสั่งการ การให้บริการ และการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
บาท
R
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวนวธิฬ์ ส พุฒเมือง
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
โทรศัพท์
55915
นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร)
ตาแหน่ง
นักวิชาการสรรพสามิตชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์
55915
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์
55915
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ร้อยละ
10

กิจกรรมที่ 2
จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่
พื้นที่สาขาทั่วประเทศ รุน่ ที่ 1 (ร้อยละ 15)
กิจกรรมที่ 3
จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่
พื้นที่สาขาทั่วประเทศ รุน่ ที่ 2 (ร้อยละ 15)
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ร้อยละ

ร้อยละ

3,616,000 บาท

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

15

15

หน ้า 76

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

หมวด ง รายละเอียหมวด
ง รายละเอียดโครงการ
ดโครงการ

ต.ค.
กิจกรรมที่ 4
จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่
พื้นที่สาขาทั่วประเทศ รุน่ ที่ 3 (ร้อยละ 15)
กิจกรรมที่ 5
จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่
พื้นที่สาขาทั่วประเทศ รุน่ ที่ 4 (ร้อยละ 15)
กิจกรรมที่ 6
จัดสัมมนาบุคลากรของสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่
พื้นที่สาขาทั่วประเทศ รุน่ ที่ 5 (ร้อยละ 15)
กิจกรรมที่ 7
จัดทารายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของของ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ทั่วประเทศ
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 15)

Process :
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

ร้อยละ

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาสที่ 3
พ.ค.
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รวมทั้งสิ้น
ก.ย.

15

ร้อยละ

ฉบับ

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

15

ร้อยละ

ฉบับ
ครัง้

ก.ค.

15

ร้อยละ

Output :
รายงานผลการจัดหาวิทยากร
จานวนครัง้ ที่จัดสัมมนา
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ

มิ.ย.

15

1
1

1

1

1

1
5

1
1

1

หน ้า 76

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. ให้ความรู้ คาแนะนาต่อเจ้าหน้าที่
2. ประเมินผลการทดสอบ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 57 ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อให้ความรู้ดา้ นการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลาง
การและจัดการของกลาง ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา
สามารถปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวแสงทิพย์ ปานตระกูล
ตาแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต
โทรศัพท์ 51517
นายวิสุทธิ์ ธนกุลสมบัติ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง โทรศัพท์ 51516
นายวันชัย ตั้งวิจิตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
โทรศัพท์ 52312
สานักกฎหมาย
ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
10
10
10
10
10
10
10
10
ของการดาเนินงาน
Output : จานวนครั้งที่ออกให้
ความรู้
Outcome : ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนังสือสานักแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

-

บาท

ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10
10
100

ครั้ง

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

10

ร้อยละ

-

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

-

60

หน ้า 77

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ

ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

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

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมหลัก
1. ออกให้ความรู้ คาแนะนาต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้ความรู้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 58 ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อส่งเสริมให้การจัดทาสานวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การดาเนินคดี ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60
เจ้าหน้าที่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา สามารถจัดทาสานวนคดี เปรียบเทียบคดี
และดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินคดี ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
บาท
บาท
 เงินงบประมาณ
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวศิราณี วงค์กันทิยะ
ตาแหน่ง นิตกิ รปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ 51511
นายเดชา บุญอินทร์
ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดี
โทรศัพท์ 51532
นายวันชัย ตั้งวิจิตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
โทรศัพท์ 52312
สานักกฎหมาย
ส่วนคดี
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Process : ร้อยละความสาเร็จ
ร้อยละ
100 100 100 100
100
100 100 100 100 100
100
ของการดาเนินงาน
Output : จานวนครั้งที่ออกให้
ความรู้
Outcome : ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

กรมฯ อนุมัตต
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ครั้ง

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

10

ร้อยละ

-

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

-

60

หน ้า 78

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด ง รายละเอียดโครงการ

หมวด ค ผู้ดาเนินงาน

หมวด ข โครงการ

หมวด ก ความเชื่อมโยง

โครงการที่ 59 การพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการตรวจสอบแต่ละประเภท
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละประเภทการปฏิบัตงิ าน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัตงิ าน
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ครอบคลุมภารกิจของกรมสรรพสามิตให้เกิดความคุ้มค่าบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
1. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละประเภทการตรวจสอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการตรวจสอบแต่ละประเภท
3. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน และวิทยากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางาน เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัตงิ านร่วมกัน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
� เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัตกิ าร
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นางพัชรี เพ็ชรสันทัด
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มตรวจสอบภายใน
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1. จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่ Process : ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ
10
มืออาชีพ เสนอผู้บริหารอนุมัติ
การดาเนินงาน
(ร้อยละ 10)
2. ดาเนินการประสานงานวิทยากร (ร้อยละ 5)
ร้อยละ
5
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.4.1
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ 2
วัตถุประสงค์

3. หนังสือยืนยันจากวิทยากร (ร้อยละ 5)

ร้อยละ

4. ดาเนินการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร
ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ (ร้อยละ 70)

ร้อยละ

5. จัดทารายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร
(ร้อยละ 10)

ร้อยละ

กรมฯ อนุมัตต
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90,200
โทรศัพท์ 51116
โทรศัพท์ 51111
โทรศัพท์ 51111

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

บาท

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

5
70
10

หน ้า 80

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ต.ค.

Output :
หนังสืออนุมัตโิ ครงการ
รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

กรมฯ อนุมัตต
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ฉบับ

ไตรมาสที่ 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาสที่ 2
ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาสที่ 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

ก.ย.

1

1

ฉบับ
ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

1
85

1
85

หน ้า 80

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผู้ดาเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 60 การก่อสร้างอาคาสานักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต /ปรับปรุงซ่อมแซม
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
สร้างความผูกพัน/ขวัญกาลังใจให้กับบุคคลากร
กลยุทธ์ที่ 4.4.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพื่อให้สานักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อานวยความสะดวกต่อผูเ้ สียภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค์
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเรือ่ งค่าเช่าที่พักและสร้างขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการ
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร้อยละความผิดพลาดในการก่อสร้าง ร้อยละ 0
1. มีสถานที่ทางานที่ทันสมัย 2. เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนผูม้ าติดต่อหรือผูม้ าชาระภาษี 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าที่พักของข้าราชการ 5. บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการ 6. สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
2,530,400.00
เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
󠄡 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
บาท
นางสาวปิยะมาศ ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผูจ้ ัดทาโครงการ (ผูป้ ฎิบัติงาน)
นายช่างโยธาชานาญงาน
55858
นายสุเวช พงษาพันธ์
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผูร้ ับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุม่ )
วิศวกรโยธาชานาญการ
55853
นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผูอ้ นุมัติ(ผูอ้ านวยการสานัก /ศูนย์/กลุม่ /ภาค)
ผอ.กลุม่ พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
55811
ส่วนมาตรฐานการออกแบบ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) กลุม่ พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การจัดทาแบบก่อสร้างและรายละเอียดการ
Output : จานวนโครงการ
โครงการ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
จัดทารูปแบบและรายละเอียด
แล้วเสร็จ
2. การสารวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อการจัดทาแบบ
และรายละเอียดการก่อสร้าง

Output : จานวนโครงการที่
สารวจสถานที่ก่อสร้าง

โครงการ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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3. การตรวจงานก่อสร้าง

Outcome :ร้อยละความ
ข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง

ร้อยละ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

กรมฯ อนุมัตต
ิ ามหนั งสือสานั กแผนภาษี ที่ กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61

หน ้า 81

หมวด ก ความเชื่อมโยง
หมวด ข โครงการ
หมวด ค ผูด้ าเนินงาน
หมวด ง รายละเอียดโครงการ
หมวด ง รายละเอียดโครงการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการที่ 61 สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์
การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4
สร้างความผูกพันธ์ขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4.4.2
ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...
1. เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างสมาชิกในครอบครัว
วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวและปลูกฝังวิธีการดาเนินชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดหลัก(Outcome)
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ร้อยละ 85
1. สามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างสมาชิกในครอบครัว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสาคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ตนเองและครอบครัว
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 เงินงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน
บาท
R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
นางจารุณี ฉายวิริยะ
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้จัดทาโครงการ (ผู้ปฎิบัตงิ าน)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
55734
นางสาวพงษ์
จ
น
ั
ทร์
ไกรสิ
น
ธุ
์
ต
าแหน่
ง
โทรศั
พ
ท์
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม)
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
51611
นายจรัสพงษ์ สมานบุตร
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
ผู้อนุมัต(ิ ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค)
เลขานุการกรม
55711
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สานัก และส่วน/ฝ่าย) สานักงานเลขานุการกรม
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อกาหนด Process :
รูปแบบการจัดทาจุลสารสามิต (ร้อยละ 5)
ร้อยละความสาเร็จของการ
ร้อยละ
5
ดาเนินงาน
2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอกรมอนุมัตโิ ครงการและ
5
งบประมาณ (ร้อยละ 5)
ร้อยละ
3. ส่งสานักบริหารการคลังและรายได้ดาเนินการจัด
10
จ้าง (ร้อยละ 10)
ร้อยละ
4. จัดทาบทความเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่าน
20
20
จุลสารสามิต (ร้อยละ 80)
ร้อยละ
Output :
จานวนเล่มที่เผยแพร่
เล่ม
7,200
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ
ร้อยละ
ประชาชน

กรมฯ อนุมัตต
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500,000 บาท

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาสที่ 4
ส.ค.

รวมทั้งสิ้น
ก.ย.
100

20

20

7,200
85

14,400
85
หน ้า 82

