
 

 

 

 

 

 

 ส ำนักแผนภำษี 
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     ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
 

วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
KPI :     1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต จ านวน 622,600 ล้านบาท   2. ร้อยละอัตราการเตบิโตของรายได้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มข้ึนจากปีกอ่นร้อยละ ๓   3. ลดการปลอ่ย CO2  ได้ 64,500 ตันต่อปี   
           4. จ านวนมาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 3 มาตรการ   5. ผลการจัดอันดบัคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดีข้ึนอย่างน้อย 1 อันดับ 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒. ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
๔. . ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕.. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

๖. ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ 

๕. ด้านเศรษฐกิจ ๕. ด้านเศรษฐกิจ ๓. ด้านกฎหมาย ๑๐. ด้านพลังงาน ๒. ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน   ๑๑. ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

๑. การเสรมิสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
 

๑. การเสรมิสร้างความมั่นคง 
ทางการคลัง 

 

๒. การสนบัสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
๔. การลดความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

๕. การคลังการเงินเพื่อสิง่แวดล้อม 

๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
๖. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบรหิารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

พันธกิจกรมสรรพสามิต 

ข้อ 1  สร้างความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษี 
อย่างยั่งยืน 

ข้อ ๒  น านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิารการจัดเกบ็ภาษี 

ข้อ ๓  ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุก 
ของประชาชน 

ข้อ ๔  พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0  
และสอดคล้องกับหลกัธรรมภิบาล 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
ข้อ 1  เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือ 

เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ยืน 
ข้อ ๒  ส่งเสรมิการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบรหิารการจัดเกบ็ภาษี 

ข้อ ๓  ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเพื่อความผาสกุของประชาชน 

ข้อ ๔  บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0  
และสอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 1.1 จัดเก็บภาษีอยา่งเป็น
ธรรมและโปร่งใส 
กลยุทธ์ 1.1.1 เชื่อมโยงข้อมูล 
เพื่อการจัดเก็บภาษี 
๑. การจัดเก็บรายได้ภาษี (สผษ.ภาคและ
พ้ืนที่) (1055.10 ลบ.) 
๒. ป้องกันและปราบปราม  
(สตป. ภาคและพ้ืนที่) (23.84 ลบ.) 
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม 
(สตป.) (0.78 ลบ.) 
๔. ตรวจสอบภาษี(Post Audit) 
 (กตส.ภาคและพ้ืนที่)  
๕. พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูล
ทะเบียน (แผนการปฏิรูปประเทศ) (กตส.) 
(1.42 ลบ.) 
๖. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ ามัน (กวข.) 
๗. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม 
(กวข.) 
๘. จัดท าฐานข้อมูลปริมาณน้ าตาล (กวข.) 
๙. Data Model Prototype for Big Data 
(แผนการปฏิรูปประเทศ)   (ศทส.) 
กลยุทธ์ 1.1.2 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครฐัภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 
10. รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ 
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1สมฐ.2) 
๑1. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ ามัน 
เพ่ือป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต
อย่างยั่งยืน (กวข.) (2.20 ลบ.) 
๑2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ (แผนการปฏิรูป
ประเทศ)  (สลก.)  (0.45 ลบ.) 
  

เป้าประสงค์ ๒.1 ประสทิธภิาพ
การบริหารการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนานวัตกรรม
เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี 
๑3. ปฏิรูประบบภาษี (สมฐ.1) 
๑4. ปรับปรุงรูปแบบการบริหาร 
การจัดเก็บภาษี (แผนการปฏิรูป
ประเทศ) (สมฐ.1 สมฐ.๒ ) 
๑5. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ท าไวน์ 
โดยใช้เทคนิค NMR (กวข.) 
๑6. ตรวจสอบความถูกต้องและ 
ความพร้อมในการใช้งานของ
เคร่ืองมือวัดแรงแอลกอฮอล์ 
(Alcohol Meter) (กวข.) 
๑7. ซ่อมบ ารุงรักษาระบบมาตรวัด
โรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)  
(1๕.๖๙ ลบ.) 
18. ศึกษาแนวทางการพิจารณา 
ราคาขายปลีกแนะน ากรณีสินค้า
รถยนต์น าเข้าจากผู้น าเข้าอิสระ 
(Gray Market) (สผษ.) 
๑๙. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
และตรวจสอบการแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน าส าหรับสินค้าและรายรับ
ของสถานบริการ (กรส.) 
๒๐. ส ารวจราคาขายปลีกสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.๒๕๖๐ (กรส.) 
๒1. ส ารวจรายรับค่าบริการของ
สถานบริการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐(กรส.) 
กลยุทธ์ 2.1.2 ควบคุมและ
ตรวจสอบสินค้าออนไลน์ 
๒๒.การปราบปรามเชิงรุกสินค้า
ออนไลน์  (สตป.) 
2๓. การบูรณาการหน่วยงาน 
ด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์  
(สตป.) 
 
 
 

เป้าประสงค์ 3.1 ประชาชนเกิดความผาสกุ 
กลยุทธ์ 3.1.1 ใช้นโยบายภาษี 
เพื่อความผาสุกของประชาชน 
๒๔. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ท าลาย
สุขภาพ (สผษ.) 
๒๕. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
สีเขียว (Green Tax) (สผษ.) 
๒๖. สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สคร.) 
๒๗. ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับ
ประชาชนเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า 
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.) 
๒๘. บูรณาการสร้างจิตส านึกเพ่ือลด 
การบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสังคม (สลก.) (0.50 ลบ.) 
เป้าประสงค์ ๓.๒ ผู้ประกอบการ 
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
กลยุทธ์ 3.2.1 เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ 
๒๙. พัฒนาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษี(แผนการปฏิรูปประเทศ)  (สผษ.) 
 
  
 

เป้าประสงค์ ๔.1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกิดความเชื่อมั่น 
กลยุทธ์ 4.1.1 ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออ านวยความสะดวก 
๓๐. ปรับปรุงลดขั้นตอนการท างาน(แผนการปฏิรูปประเทศ) (ยาสูบ-สมฐ.1น้ ามัน-สมฐ.2) 
๓๑. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารทันท่วงที(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1สมฐ.2) 
๓๒. ปรับปรุงมาตรฐานน้ าพืช ผัก ผลไม้(ยุทธศาสตร์20ปี) (สมฐ.1)  
กลยุทธ์ 4.1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3๓. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์(แผนการปฏิรูปประเทศ) 
(สลก. ภาคและพ้ืนที่) (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 ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภาพทนัสมัยและง่ายต่อการใช้งาน 
กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน 
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 บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมคีณุภาพชีวิตการท างานที่ดี 
กลยุทธ์ 4.4.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๕๒. พัฒนาทรัพยากรบุคคล  (สบค. ภาคและพ้ืนที่) 
๕๓. พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง) (สบค.) 
๕๔. บริหารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.) 
๕๕. Excise Innovation Awards คร้ังที่ 9 (สบค.) 
๕๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (กพร.) (3.62ลบ.) 
๕๗. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.) 
๕๘. ให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการด าเนินคดี (สกม.) 
๕๙. พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ (กตภ.) (0.09 ลบ.) 
กลยุทธ์ 4.4.2 สร้างความผูกพัน/ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
๖๐. ก่อสร้างอาคารส านักงานและบ้านพักขรก. (กตท.) (2.53 ลบ.) 
๖๑. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สลก.) (0.50 ลบ.) 

  อนุมัต ิ
 

 
 

(นายพชร อนันตศิลป์) 
อธิบดกีรมสรรพสามิต 
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วิสัยทัศน์ :  ผู้น ำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน 

เป้าประสงค์  
1.1 จัดเก็บภาษีอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส 
กลยุทธ์ 1.1.1  
เชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือกำรจัดเก็บภำษี 
กลยุทธ์ 1.1.2  
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐภำคเอกชน
และภำคประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป้าประสงค์  
๒.1 ประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 2.1.1  
พัฒนำนวัตกรรม 
เพ่ือกำรบริหำร 
กำรจัดเก็บภำษี 
กลยุทธ์ 2.1.2  
ควบคุมและตรวจสอบ
สินค้ำออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจข้อ 1 
สร้ำงควำมร่วมมือ 
เพื่อกำรจัดเก็บภำษี

อย่ำงยั่งยืน 
 
 

พันธกิจข้อ ๒ 
น ำนวัตกรรม 
มำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ 
กำรบริหำร 

กำรจัดเก็บภำษ ี
 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

พันธกิจข้อ ๓ 
ผลักดันนโยบำยภำษี

เพื่อควำมผำสุก 
ของประชำชน 

 
 
 

พันธกิจข้อ ๔ 
พัฒนำองค์กร 

ตำมระบบรำชกำร 4.0 
และสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล  

 
 
 

เป้าประสงค์  
3.1 ประชาชน 
เกิดความผาสุก 
กลยุทธ์ 3.1.1 
ใช้นโยบำยภำษ ี
เพ่ือควำมผำสุก 
ของประชำชน 
เป้าประสงค์  
๓.๒ ผู้ประกอบการ 
มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้น 
กลยุทธ์ 3.2.1  
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันให้แก่
ผู้ประกอบกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ ๔.1 ผู้รับบริการ 
เกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อม่ัน 
กลยุทธ์ 4.1.1 ปรับปรุงกระบวนกำร 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก 
กลยุทธ์ 4.1.2 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 
เป้าประสงค์ 4.2 องค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 สอดคล้องกับ 
หลักธรรมภิบาล 
กลยุทธ์ 4.2.1 บริหำรองค์กร 4.0 
สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 4.2.2  พัฒนำนวัตกรรม 
เพ่ือกำรบริกำรและกำรบริหำร 
เป้าประสงค์ 4.3 ระบบเทคโนโลยี 
มีเสถียรภาพทันสมัยและง่ายต่อ 
การใช้งาน 
กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำร
ตัดสินใจในกำรบริหำรงำน 
เป้าประสงค์ 4.4 บุคลากรมี
สมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิต 
การท างานท่ีดี 
กลยุทธ์ 4.4.1 พัฒนำบุคลำกรสู่ 
ควำมเป็นมืออำชีพ 
กลยุทธ์ 4.4.2 สร้ำงควำมผูกพัน/ 
ขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกร 
 

ยุทธศาสตร์ข้อ ๒ 
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรกำรจัดเก็บภำษ ี

 

ยุทธศาสตร์ข้อ ๓ 
ขับเคลื่อนนโยบำยภำษี
ด้ำนสังคมสิ่งแวดล้อม
และพลังงำนเพื่อควำม
ผำสุกของประชำชน 

 

ยุทธศาสตร์ข้อ ๔ 
บริหำรองค์กร 

ตำมระบบรำชกำร 4.0  
และสอดคล้องกับ 
หลักธรรมำภิบำล 

 

ยุทธศาสตร์ข้อ 1 
เชื่อมโยงข้อมูลและ
ส่งเสริมควำมร่วมมือ
เพื่อกำรจัดเก็บภำษี

อย่ำงยั่งยืน 
 

กรมสรรพสำมิตอนุมัติ ตำมหนังสอืท่ี กค 0619/1220 ลงวันท่ี 1 ตุลำคม 2561 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
ผู้จัดท าแผนงาน/โครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวธิดากานต์ ปัญญาไว โทรศัพท์  54144
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายภูดิศ จันทน์ขาว โทรศัพท์  54146
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร อุเทนสุต โทรศัพท์  54112
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

1. จัดประชุมคณะท างานติดตามฯ เพ่ือคาดการณ์ Process :
รายได้ภาษีสรรพสามิต รายสินค้าและบริการเป็น รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
รายเดือน เสนอกระทรวง 
2. วิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต Output :
เป็นรายสินค้าและบริการ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารกรม
ฯและกระทรวงการคลัง

จ านวนรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้ 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   50,699.83    622,600.00

3. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเพ่ือ Outcome: 
เสนอผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร้อยละเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของผลการ ร้อยละ 5 5 5
   จัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้
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1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
2. เพ่ือเร่งรัด ติดตามการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้
3. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ร้อยละเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของผลการจัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้ ร้อยละ 5
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการท่ี 1 ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน
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ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 1



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

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

2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต

พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)  ร้อยละของจ านวนคดี
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10 / ร้อยละของจ านวนค่าปรับส่งคลังท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย ร้อยละ 10

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋  เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวอภิชญา  เทพเสนา  ต าแหน่ง   นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55212

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ว่าท่ีร.ต.ยงยุทธ  ภูมิประเทศ  ต าแหน่ง   ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต โทรศัพท์ 57521

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายวิวัฒน์  เขาสกุล  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 57511

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

Output :
จ านวนคดีท่ีจับกุม



คดี



230



230



230



230



228



230



230



230



230



230



230



229 2,757

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม จ านวนค่าปรับท่ีจับกุม 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. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

Outcome :
 ร้อยละของจ านวนคดี
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย



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

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการปราบปราม
ผู้กระท าผิด

ร้อยละของจ านวนค่าปรับส่งคลังท่ี
เพ่ิมข้ึนจากเป้าหมาย

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

-                                        

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

หม
วด

 ง 
 ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้

23,841,400.00                         

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม               ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2

                 โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           โครงการท่ี 2  ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน   
เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี   

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 2



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร
2. เพ่ือพัฒนาข้อมูลการปราบปราม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา ทันเหตุการณ์และสามารถส ารองข้อมูลการปราบปราม โดยสามารถกู้คืนข้อมูลเม่ือระบบหลักเกิดผิดพลาดได้
4. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันเวลา สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทันเวลา

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาววาสนา  จ่ายพัตร  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 57851

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวปารณีย์ ขุนวงษ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55612

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายวิวัฒน์  เขาสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 57511

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)                 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการตรวจสอบภาษี และการปราบปรามส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

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. วางแผนการออกตรวจ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล Process : ร้อยละ 15

ตามส่วนภูมิภาค (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

2. รวบรวมข้อมูลผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ร้อยละ 5 5 5

ส าหรับการออกตรวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้กระท าผิด

กฎหมายสรรพสามิต (รายสินค้า) (ร้อยละ 15)
3. การออกตรวจเย่ียม ณ ส านักงานสรรพสามิตภาค/พ้ืนท่ี ร้อยละ 20 20 20
เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน และปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล

ผู้กระท ากฎหมายสรรพสามิต (ร้อยละ 60)
4. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน ร้อยละ 10

เสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 10)

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปราบปราม เพ่ือลดการร่ัวไหลในการจัดเก็บภาษี                                4. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม

                              โครงการท่ี 3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม เพ่ือบูรณาการการปราบปราม

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

781,000.00          

     โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หม
วด

 ก
  ค
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ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน   
เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี   

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

1. ข้อมูลการปราบปรามมีความละเอียดถูกต้องแม่นย า และเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ันเพ่ือพัฒนาให้ข้อมูลปราบปรามีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

100

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลง่าย สนองตอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผู้อ านวยการส่วนควบคุมระบบปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

กิจกรรมหลัก
ไตรมาสท่ี 4

รวมท้ังส้ิน
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ร

5. ผู้บริหารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงบริหาร           6. ในอนาคตสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบมือถือได้

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 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.
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
กิจกรรมหลัก

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ห

มว
ด 

ง  
รา

ยล
ะเอี

ยด
โค

รง
กา

ร

Output :
จ านวนคร้ังในการออกตรวจ คร้ัง 1 1 1 3
รายงานผลการออกตรวจ ฉบับ 1 1 1 3
รายงานจ านวนคดีและเปรียบเทียบปรับ
การกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต (ราย
สินค้า)

ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 4



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายภาษี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยให้กรมสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

2. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
3. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความถูกต้องในการรายงานผล ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน Rเงินงบประมาณ 3,001,800.00 บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวศศิวรรณ  นามพุทธา นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53155และ53159
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางนวลอนงค์  คงด า  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53110
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางนวลอนงค์  คงด า  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 2 และ 3

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพ่ือวางแผนในการตรวจสอบในภาพรวม Output :
2. คัดเลือกรายผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบ จ านวนรายท่ีตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ ราย 6 25 23 26 80
3. ประชุมมอบหมายจ านวนรายช่ือผู้เสียภาษีให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ Outcome :

4. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และขออนุมัติออกตรวจตามแผน ร้อยละความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 100 100 100 100 100
5. ด าเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชีเอกสาร
หลักฐานย้อนหลังตามข้ันตอนการตรวจสอบภาษี
6. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้อ านวยการส านักฯทราบหรือส่ังการต่อไป
7. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สมฐ. เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ในการจัดท าฐานข้อมูลผู้ประกอบการต่อไป

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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ผู้ประกอบการมีการช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปรามการกระท าผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผู้ประกอบการสรรพสามิต

1,532,400.00     

หม
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ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                        โครงการท่ี 4 ตรวจสอบภาษี (Post Audit)

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน   
เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี
1. ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 5



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตและประวัติการตรวจสอบภาษี ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบผู้เสียภาษีรายตัว ตามแผนการตรวจสอบภาษี
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   󠆋  เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวบุญส่ง  ทุกข์เปล้ือง  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53192
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางนวลอนงค์ คงด า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านการตรวจสอบภาษี Process : 
    ให้เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 15) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15
2. จัดท าแผนงาน/โครงการด้านการตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
3. ออกตรวจเย่ียม ตรวจแนะน า และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ ร้อยละ 15 15 15
   (ร้อยละ 45)
   - จัดหมวดหมู่เลขทะเบียนแยกรายภาค/พ้ืนท่ี/บัญชีพิกัดฯ
   - ตรวจสอบ ณ สสพ.ภาค/พ้ืนท่ียืนยันข้อมูลและสถานะของกิจการ
   - ร่วมตรวจแนะน าผู้ประกอบการท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิต
4. สรุปผลตรวจเย่ียม ตรวจแนะน า และตรวจสอบฐานทะเบียนฯ ร้อยละ 5 5 5
   และท าการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  (ร้อยละ 15) 
5. รายงานสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือ ร้อยละ 5 5 5
    เสนอผู้บริหารทราบต่อไป (ร้อยละ 15)

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 1 3
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

100

หม
วด

 ง 
 ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

1. ผู้ใช้บริการทะเบียนสรรพสามิตได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และสะดวกในการใช้งาน     2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

1,417,200.00     

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 5 พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิต เพ่ือใช้ในงานการตรวจสอบ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ)

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน   
เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี   
1. ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 6



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี -
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายชาญกิจ  จรูญเกียรติก าจร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54342

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางวัลลีย์  อินทรจักร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54311

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

ร้อยละ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Output : จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ ตัวอย่าง 20 20 22 20 22 22 20 22 22 22 22 22 256

Outcome : 
ร้อยละควาพึงพอใจ (ร้อยละ 80)



ร้อยละ



80



80



80



80



80



80



80



80



80



80



80



80



80
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โค
รง
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ร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ตรวจวิเคราะห์น้ ามันหล่อล่ืนเพ่ือการจัดเก็บภาษี Process: ร้อยละความส าเร็จในการ
ตรวจวิเคราะห์

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 2

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

เพ่ือสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน โดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
ร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ 80 )
สามารถพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันหล่อล่ืนและน้ ามันท่ีคล้ายกัน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศ อย่างม่ังค่ังและย่ังยืน

󠄡 เงินงบประมาณ 󠄡  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการท่ี 6 พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามัน

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี
   -

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ที ่7



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

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายชาญกิจ  จรูญเกียรติก าจร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54342

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางวัลลีย์  อินทรจักร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

ตัวอย่าง 11 12 12 11 12 12 11 12 12 11 12 12 140

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85 85

หม
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ร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนท่ีไม่ได้ผลิตจาก   
ปิโตรเลียม

Output : จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 2

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

เพ่ือบูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีเสถียรภาพโดยการพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียมและสินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ี
มิได้ผลิตจากปิโตรเลียมแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85
สามารถพัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียมเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ตามเป้าหมายกระทรวงการคลังและการพัฒนาประเทศอย่างม่ังค่ังและย่ังยืน

 เงินงบประมาณ   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

โครงการท่ี 7 พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันอ่ืนหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม

หม
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มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
   -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ที ่8



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 1.1.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี -
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายทรงชัย  มรกตจินดา  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54352

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ว่าท่ี ร.ต. นราเศรษฐ์  นิรัติศะยะกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54341

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางวัลลีย์  อินทรจักร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54311

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

Output : จ านวนตัวอย่างท่ีวิเคราะห์ ตัวอย่าง 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85 85 85

หม
วด

 ง 
 รา

ยล
ะเอี

ยด
โค

รง
กา

ร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

วิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลในตัวอย่างเคร่ืองด่ืม
และสินค้าอ่ืนๆ

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 3

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 3

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

เพ่ือน าเข้าข้อมูลท่ีได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85
น าข้อมูลท่ีได้ไปบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ

󠄡  เงินงบประมาณ 󠄡  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

โครงการท่ี 8 จัดท าฐานข้อมูลปริมาณน้ าตาลในเคร่ืองด่ืมและสินค้าอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี

   -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ที ่9



 

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

2. เพ่ือสร้างความแข้มแข็งให้เพ่ิมภายในองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา Big Data ของการบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
3. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห็ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือน าไปใช้ปรโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสร้างตัวแบบ (Model) เพ่ือใช้ในการท านายหรือพยากรณ์ ตามหลักการของ Data Science ได้อย่างถูกต้อง
5. สร้างผู้เช่ียวชาญดิจิทัลด้าน Big Data & Analytics
6. สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา Big Data น าฐานข้อมูลจาก Big Data ไปใช้ในกาต่อยอดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
7. เพ่ิอส่งเสริมให้การบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ท้ังในด้านการบริหารจัดเก็บภาษีและการปราบปราม

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานการจัดท าData Model และการจัดท าข้อมูลระบบงาน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 64401
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 64401
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางอุษามาศ ร่วมใจ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 65101

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ

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

1. ด าเนินการศึกษา Data Model and Prototype for 
Big Data จ านวน 4 สินค้า ดังน้ี

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน 100

 - สินค้าเบียร์ ร้อยละ 20
 - สินค้าสุรา ร้อยละ 30
 - สินค้ารถยนต์ ร้อยละ 10
 - ยาสูบ ร้อยละ 10
2. ด าเนินการจัดท า Data Cleansing Model ข้อมูล ดังน้ี

 - ข้อมูลผู้เสียภาษี ร้อยละ 15
 - ข้อมูลสินค้า ประกอบด้วย ย่ีห้อ แบบ รุ่น ร้อยละ 15

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

ฉบับ 1 1

หม
วด
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ยล
ะเอี

ยด
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ร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

1. เพ่ือจัดท าระบบงาน Business Intelligence เข้าถึงข้อมูล Tracking Tax Payer ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ

กรมสรรพสามิตมีคลังข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ีมีข้อมูลหลากหลายมิติ และสามารถน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Analytic) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี และการติดตามผู้เสียภาษีรายตัว การ
เพ่ิมประสิทธิภาพป้องก้นและปราบปรามการทุจริต

 

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 9 Data Model Prototype For Big Data (โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic))

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
เช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือการจัดเก็บภาษี
 -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 11



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

 - เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype
 สินค้าสุรา

ฉบับ 1 1

 - เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype
 สินค้ารถยนต์

ฉบับ 1

 - เอกสารผลการศึกษา Data Model และ Prototype
 สินค้ายาสูบ

ฉบับ 1 1

2. ชุดข้อมูลท่ีผ่านการ Cleansing Data
 - ชุดข้อมูลผู้เสียภาษี ชุด 1 1
 - ชุดข้อมูลสินค้า ชุด 1 1
Outcome :
ร้อยละความส าเร็จตามมาตรฐานการจัดท าData 
Model และการจัดท าข้อมูลระบบงาน

ร้อยละ 20 30 10 15 25 100
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ร
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี 1.1.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือบูรณาการข้อมูล ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกับกฎหมายสรรพสามิต พ .ศ. 2560 ในการด าเนินธุรกิจของของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น

2. เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น

3. เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ  1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวกับยาเส้น และน าข้อมูลท่ีได้จากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นเพ่ือก าหนดนโยบาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท ำโครงกำร (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวมุกดา เลิศวิศวกร   ต ำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52139
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวศิริเพ็ญ ศิริสวัสด์ิ  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52144
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์  ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52142
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. รวบรวมประเด็น/วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น (ร้อยละ 40)

Process :
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 40 100

2. บูรณาการในการด าเนินการร่วมกับ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

3. ประสานงานกับ สนง .สรรพสามิตภาค 
และพ้ืนท่ี เพ่ือรับฟังประเด็นปัญหา
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

4. รายงานผลสรุปผลเสนอกรมสรรพสามิต
 (ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

ไตรมำสท่ี 4
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ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

หม
วด

 ง 
 รา

ยล
ะเ

อีย
ดโ

คร
งก

าร

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการท่ี 10.1  รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติส าหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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

ไตรมำสท่ี 4

หม
วด

 ง 
 รา

ยล
ะเอี

ยด
โค

รง
กา

ร

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3

Output :
ข้อมูลผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้น ฉบับ 1 1
รายงานสรุปประเด็น ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ร้อยละ 85 85
ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
กฎหมายสรรพสามิตของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมยาเส้น

ระดับ 5 5

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 13



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  1 เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

กลยุทธ์ท่ี  1.1.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิต เพ่ือก าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไข

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงาน

3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบบท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าและบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

4. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ  1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ประเด็น/ปัญหาจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

3.  ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของกรมสรรพสามิต

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน ใช้เงินงบประมาณร่วมกับโครงการตรวจแนะน าและตรวจติดตามก ากับดูแลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสินค้าแบตเตอร่ี สถานบริการสนามกอล์ฟ และการเสียภาษีในอัตราศูนย์

ส าหรับแบตเตอร่ีท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตส่ิงของอ่ืนเพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของฝ่ายพัฒนาและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี และออกตรวจร่วมกัน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางพงษ์ลดา  หมู่ศิริ      ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52271
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวพิมลรัตน์  มาเจริญ ต าแหน่ง  นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52249
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช ต าแหน่ง  ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52211
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2    ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 4

รวมท้ังส้ิน

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

1. รวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และท าการศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรการ
และแนวทางแก้ไข

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 20 20 20 20 100

2. ออกตรวจก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายสรรพสามิต

Output :
จ านวนรายท่ีออกตรวจแล้วเสร็จ ราย 5  5  5 5 5 25

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการท่ี 10.2  รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติส าหรับสินค้าและบริการของสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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รวมท้ังส้ิน

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

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

3. พบปะเพ่ือแลกเปล่ียนและรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นปัญหาของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบกิจการสถานบริการท่ีเสียภาษีสรรพสามิต

Output :  
จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม

คร้ัง   1  1  2

4. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ
น าเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ไข

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี -
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายชาญกิจ  จรูญเกียรติก าจร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54342

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายณรงค์  ศิริบ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54331

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางวัลลีย์  อินทรจักร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54311

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

ตรวจวิเคราะตัวอย่างน้ ามันท่ีต้องสงสัยว่ามิชอบด้วย
กฎหมาย

Output : จ านวนคร้ังท่ีมีการบูรณาการด้านการ
ตรวจวิเคราะห์

คร้ัง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Outcome : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85หม
วด
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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าน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 2

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 2
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วด
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1. เพ่ือสนับสนุนทางด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ ามันท่ีมิชอบด้วยกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลย่ังยืน
2. เพ่ือตรวจพิสูจน์ของกลางน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85
ท าให้การป้องกันและปราบปรามสินค้าน้ ามันท่ีมิชอบด้วยกฎหมายมีความถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

R เงินงบประมาณ 2,199,600   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการท่ี 11 บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ ามันเพ่ือป้องกันการหลีกเล่ียงภาษีสรรพสามิตอย่างย่ังยืน
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ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
   -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 1
กลยุทธ์ท่ี 1.1.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน           เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวลลิตา  ชาลัง  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55742
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางรัชตา  สุคนธนิตยกุล  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55741
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55712

  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประสานราชการ

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

1. วิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ ในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และก าหนด
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  พร้อมท้ังก าหนดประเด็นท่ีจะ
น ามาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ร้อยละ20)

Process :  
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ



20

2.แต่งต้ังคณะท างานภาคประชาชนของกรม
สรรพสามิต (Stakeholder) (ร้อยละ 20)



ร้อยละ

20

3. จัดท าแผนงาน/โครงการในการสร้างการมีส่วนร่วม
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ร้อยละ 20)



ร้อยละ

20

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง

450,000.00           

ของกรมสรรพสามิต

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

โครงการท่ี 12 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ (แผนการปฏิรูปประเทศ)

หม
วด

 ง 
 ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

ส านักเลขานุการกรม

  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

  เลขานุการกรม รักษาการในต าแหน่ง

ของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง



100

เช่ือมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการจัดเก็บภาษีอย่างย่ังยืน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85

กรมสรรพสามิตได้รับทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน  และน าความต้องการของประชาชนไปก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการ

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
-

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 18



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

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หม
วด

 ง 
 ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

4. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/ได้แล้วเสร็จ
ครบถ้วน  โดยมีการติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินการและรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหาร
(ร้อยละ 20)



ร้อยละ

20

5. เผยแพร่สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2562 (ร้อยละ 20 )



ร้อยละ

20

6. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน Output :

ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน ฉบับ 1 1

ร้อยละความส าเร็จของแผนสร้างการ
มีส่วนร่วมฯ

ร้อยละ 100 100

Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ 85 85

หม
วด

 ง 
 ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 18



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ท่ี  2.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ  1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีการปฎิรูประบบภาษีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 58530
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางศรีนวล กระต่ายวงศ์พระจันทร์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52151
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52141
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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

1. รวบรวมกฎหมายและกระบวนงาน (ร้อยละ 25) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 100
2. จัดประชุมบูรณาการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

3. วิเคราะห์และทบทวนการปฏิบัติงาน และยกร่าง
กฎหมาย/แนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
ภาษี (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

4. การน าเสนอร่างกฎหมาย/คู่มือในการปฏิบัติงาน/
แนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูประบบภาษี (ร้อยละ
 25)

ร้อยละ 25

Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม คร้ัง 1 1
ร่างกฎหมาย/แนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิรูประบบภาษี

ฉบับ 1 1

Outcome :

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 4

หม
วด

 ค
  ผู้

ด ำ
เนิ

นง
ำน

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

หม
วด

 ง 
 รำ

ยล
ะเอี

ยด
โค

รง
กำ

ร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

โครงกำรท่ี 13  ปฏิรูประบบภำษี (ยุทธศำสตร์ 20 ปี)

หม
วด

 ก
  ค
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มเ
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มโ

ยง
หม

วด
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  โ
คร

งก
าร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างภาพลักษณ์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีทันสมัย เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

 -  -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 19 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ  1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ  - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางนันทวดี วีระวัฒนาเดช  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 58530
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางศรีนวล กระต่ายวงศ์พระจันทร์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52151
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวิวัฒน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52141
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

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

Process : 100
1. รวบรวมกฎหมายและกระบวนงาน (ร้อยละ 25) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25
2. จัดประชุมบูรณาการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

3. วิเคราะห์และทบทวนการปฏิบัติงาน และยกร่าง
กฎหมาย/แนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการปรับปรุง
รูปแบบฯ (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

4. การน าเสนอร่างกฎหมาย/คู่มือในการปฏิบัติงาน/
แนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับการปรับปรุงรูปแบบฯ  (ร้อย
ละ 25)

ร้อยละ 25

Output :
ร่างกฎหมาย/แนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ
การปรับปรุงรูปแบบฯ

ฉบับ 1 1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯทราบ ฉบับ 1 1

หม
วด
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เอี
ยด
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ร

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างภาพลักษณ์ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม รวมท้ังเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มีทันสมัย เป็นสากล และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

กรมสรรพสามิตมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ

 -

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 14.1 ปรับปรุงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (แผนการปฏิรูปประเทศ)

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 20



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ท่ี  2.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา มาตรฐาน/รูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยย่ิงข้ึน
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ  1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน      เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวอ าไพ ศุกลรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52363
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสุภา      เอ่ียมโอภาส  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52241
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช  ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52211 - 3
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ฝ่ายมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

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

1. รวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ฯลฯ 
(ร้อยละ 25)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 25 100

2. ประเมิน และหาแนวทางแก้ปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย  กฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ ฯลฯ (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

3. รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25
4. เสนอกรมพิจารณา (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25

Output :
ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค ชุด 1 1
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ฉบับ 1 1
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 14.2  พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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ท าให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ไตรมาสท่ี 1

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 21



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี -

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวบุญสิตา  พวงจันทร์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54345

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวรุ่งรัศมี  ปานปัญญาเลิศ  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54351

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางวัลลีย์  อินทรจักร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54311
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Output : 
จ านวนตัวอย่าง ตัวอย่าง 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Outcome : 
จ านวนฐานข้อมูล



ฐานข้อมูล



1



1

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

 วิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล  
 เปรียบเทียบของสุราแช่ชนิดไวน์
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ร กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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าน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ

ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 1

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 1 
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แยกชนิดวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์เพ่ือประโยชน์ในการจัดพิกัดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดไวน์

จ านวนฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล
สามารถแยกชนิดวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์ได้

󠄡  เงินงบประมาณ 󠄡  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการท่ี 15 แยกชนิดวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์โดยใช้เทคนิค NMR เพ่ือการจัดเก็บภาษีท่ีย่ังยืน 
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ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
   -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ที ่22



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี -
วัตถุประสงค์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน บาท บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวบุญสิตา  พวงจันทร์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54345

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวรุ่งรัศมี  ปานปัญญาเลิศ  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54351

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางวัลลีย์  อินทรจักร  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 54311

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)
หน่วยนับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
Output : 
จ านวนเคร่ืองมือท่ีตรวจสอบ เคร่ือง 3 3 3 3 12

Outcome : ร้อยละความถูกต้อง    
ของการตรวจสอบ

ร้อยละ 100 100 100 100 100

ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

 ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการใช้งาน
 ของเคร่ืองวัดแรงแอลกอฮอล์ พร้อมปรับให้เคร่ือง  
 พร้อมใช้งาน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
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ผู้อ านวยการส่วนวิเคราะห์ 1

ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง

กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส่วนวิเคราะห์ 1 

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ร้อยละความถูกต้องของการตรวจสอบ ร้อยละ 100
น าเคร่ืองมือวัดแรงแอลกอฮอล์ไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการปราบปรามเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บและการประเมินภาษี

󠄡  เงินงบประมาณ 󠄡  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 16 ตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมในการใช้งานของเคร่ืองมือวัดแรงแอลกอฮอล์ (Alcohol Meter)
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ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี

   -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ที ่23



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือใช้เคร่ืองมือวัดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 2 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ด้วยความถูกต้อง

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสุราแช่

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠄡เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายกฤษณบดี   พลวาปี  ต าแหน่ง     วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ โทรศัพท์ 55845

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสมจิตต์ ค าทรัพย์  ต าแหน่ง     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 55834

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายสุรศักด์ิ  จิตรานุกิจกุล  ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค โทรศัพท์ 55811

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนควบคุมโรงงาน

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

1. การตรวจสอบดูแลบ ารุงรักษา Process :
ระบบมาตรวัดสุราแช่ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Output : 
จ านวนมาตรวัดท่ีตรวจสอบแล้วเสร็จ เคร่ือง 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 94
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กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 โครงการท่ี 17 ซ่อมบ ารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์ส่ือสารทางไกล

ในการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา
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  -                                    
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15,069,500      
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Outcome : 
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 2

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ จ านวน บาท บาท
 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน จ านวน บาท บาท

รวมท้ังส้ิน จ านวน บาท บาท
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ร

15,069,500
15,069,500
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแนวทางในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน ากรณีรถยนต์น าเข้าอิสระของผู้น าเข้าอิสระ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน ากรณีรถยนต์น าเข้าอิสระของผู้น าเข้าอิสระ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54171
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายวรรณวัฒน์ กรุณานนท์  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54171
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี โทรศัพท์ 54111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนนวัตกรรมภาษีและความร่วมมือระหว่างประเทศ

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

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะน ากรณีรถยนต์
น าเข้าของผู้น าเข้าอิสระ (ร้อยละ 20)

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2. เปรียบเทียบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าของผู้น าเข้าอิสระกับผู้น าเข้า
อย่างเป็นทางการ  (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

3. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

4. จัดท าผลการศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน ากรณี
รถยนต์น าเข้าของผู้น าเข้าอิสระ (Gray Market) เสนอผู้บริหาร  (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

Output : ข้อมูลราคาขายปลีก
แนะน า

ชุด 1 1

Output : ข้อเสนอแนวทางใน
การพิจารณาราคาขายปลีก
แนะน า

ฉบับ 1 1

Outcome :   รายงานผล
การศึกษา

ฉบับ 1 1
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ส านักแผนภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
โครงการท่ี 18 ศึกษาแนวทางการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน ากรณีรถยนต์น าเข้าของผู้น าเข้าอิสระ (Gray Market)

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
-
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โครงการท่ี 19 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะน าส าหรับสินค้าและรายรับของสถานบริการ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงมูลค่าท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี
2. เพ่ือเก็บรวบรวมและประมวลผลราคาขายปลีกแนะน าของสินค้า ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือประกาศราคาขายปลีกแนะนะเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายปราโมทย์  สุมังคลานุรักษ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52273
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายปราโมทย์  สุมังคลานุรักษ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52273
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายบัญชร ส่งสัมพันธ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 52431
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านอ่ืน ๆ และสถานบริการ 

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. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการประกาศ Output : ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ฉบับ 1 1
ราคาขายปลีกแนะน า
2. เตรียมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องพร้อมออก Output : หนังสือเชิญประชุม ฉบับ 1 1
หนังสือเชิญประชุมฯ
3. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขาย
ปลีกแนะน า

Output : จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม คร้ัง 1 1

4. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศ
ราคาขายปลีกแนะน าและน าเสอกรมเพ่ือทราบ

Outcome : หลักเกณฑ์ ฉบับ 1 1

5. ติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาและ
ตรวจสอบฯ

Outcome : รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการประกาศ
ราคาขายปลีกแนะน า

ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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าน นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ
นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ        

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

หม
วด

 ข
  โ

คร
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1. เพ่ือศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศราคาขายปลีกแนะน า 1 ฉบับ
ได้หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าท่ีถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

- -

ไตรมาสท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หม
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 ก
  ค
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มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

2. เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าของสินค้า ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2560
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือประกาศราคาขายปลีกแนะนะเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวพลอยพิชชา สมรูป  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52433
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางแพรวพรรณ จันทร์ประทักษ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 55923
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายบัญชร ส่งสัมพันธ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 52431
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสังคม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมท่ี 1
รวบรวมรายงาน ข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกสินค้าภายใต้ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

Output :  จ านวนคร้ังท่ีออก
ปฏิบัติงาน

คร้ัง 1 1 1 3

กิจกรรมท่ี 2

รายงานผลการตรวจติดตามการแจ้งราคาขายปลีกแนะน า ณ โรง
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการน าเข้า เพ่ือให้การแจ้งราคาขาย
ปลีกสอดคล้องกับ

Output : จ านวนคร้ังท่ีออกตรวจ คร้ัง 2 2 2 6

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องพร้อมท้ังส ารวจราคาขายปลีกสินค้าภายใต้ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาเก่ียวกับการก าหนดราคาสินค้า

Output : จ านวนโรงอุตสาหกรรมท่ี
ออกตรวจ

ราย 10 10 10 30

กิจกรรมท่ี 3
จัดท าสรุปผลการวิเคราะห์ราคาขายปลีกสินค้าภายใต้ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี

Outcome : รายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์ผลการส ารวจราคาขาย
ปลีกแนะน าของสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
 2560

ฉบับ 1 1 1 3

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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าน เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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คร
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าร

1. เพ่ือศึกษาและรวมรวม ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงมูลค่าท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี

รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการส ารวจราคาขายปลีกแนะน าของสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 1 ฉบับ
มีข้อมูลของราคาขายปลีกสินค้า เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาราคาขายปลีกแนะน าท่ีถือเป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

- 280,920                  

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 20 ส ารวจราคาขายปลีกสินค้าตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

หม
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ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 28



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

2. เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผลรายรับของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายรับข้ันต่ าของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือประกาศราคาขายปลีกแนะนะเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52273
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายปราโมทย์ สุมังคลานุรักษ์     ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52273
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายบัญชร ส่งสัมพันธ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 52431
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กองก ากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ส่วนราคาภาษีสรรพสามิตด้านสินค้าอ่ืน ๆ และสถานบริการ  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กิจกรรมท่ี 1
รวบรวมรายงาน ข้อมูลการแจ้งรายรับของสถานบริการภายใต้ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ี

Output :  จ านวนคร้ังในการรวบรวม
รายงานของสถานบริการ

คร้ัง 1 1 1 3

กิจกรรมท่ี 2
Output : จ านวนคร้ังท่ีออกตรวจ คร้ัง 1 1 1 3
Output : จ านวนสถานประกอบการท่ีออก
ตรวจ

ราย 3 3 3 9

กิจกรรมท่ี 3
จัดท าสรุปผลการวิเคราะห์รายรับของสถานบริการภายใต้ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี

Outcome : รายงานผลการรวบรวม และ
วิเคราะห์ผลการส ารวจรายรับของสถาน
บริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
 พ.ศ. 2560

ฉบับ 1 1 1 3

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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รายงานผลการตรวจติดตามการแจ้งรายรับของสถานบริการ ณ 
สถานประกอบการของผู้จดทะเบียนสรรพสามิต เพ่ือให้การแจ้ง
รายรับของสถานบริการสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องพร้อมท้ัง
ส ารวจรายรับของสถานบริการภายใต้ พระราชบัญญัติภาษี
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นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ  

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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1. เพ่ือศึกษา รวมรวมข้อมูลรายรับของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงรายรับข้ันต่ าท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณภาษี

รายงานผลการรวบรวม และวิเคราะห์ผลการส ารวจรายรับของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ .ศ. 2560 1 ฉบับ
มีข้อมูลของรายรับข้ันต่ าของสถานบริการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดรายรับข้ันต่ าท่ีถือเป็นเกณฑ์
ในการค านวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

- 150,000

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 21 ส ารวจรายรับค่าบริการของสถานบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
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ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส่งเสริมและก ากับดูแลการจัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 29



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือด าเนินการตรวจปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับการลักลอบผลิต จ าหน่ายและการลักลอบน าเข้าสินค้าตามกฎหมาย ท าให้การกระท าผิดลดน้อยลง หรือหมดส้ินไป

2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนท่ัวไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือนิติบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมายสรรพสามิต
พร้อมท้ังแนะน าช้ีแจงให้ปฏิบัติ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋 เงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายเอกรินทร์  เกิดทอง  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 57771
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ว่าท่ีร.ต.ยงยุทธ  ภูมิประเทศ  ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต โทรศัพท์ 57521
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายวิวัฒน์  เขาสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 57511
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด Output :
   กฎหมายสรรพสามิต จ านวนคดีท่ีจับกุม คดี  6 6 7 6 25

2. ประชุมมอบหมายเป้าหมายการปราบปราม
3. ปราบปรามจับกุมผู้กระท าผิดสินค้าตามพระราชบัญญัติ Outcome :
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1 2

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงานปราบปรามผู้กระท าผิด

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยง เสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
ควบคุมและตรวจสอบสินค้าออนไลน์
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

                                            โครงการท่ี 22 ปราบปรามเชิงรุกสินค้าออนไลน์
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ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้

บาท
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ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 2
กลยุทธ์ท่ี 2.1.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

2.เพ่ือหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามสินค้าออนไลน์
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายวิโรจน์รัตน์  แจ่มวรรณา  ต าแหน่ง   นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 57721

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ว่าท่ีร.ต.ยงยุทธ  ภูมิประเทศ  ต าแหน่ง   ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบสรรพสามิต โทรศัพท์ 57521

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายวิวัฒน์  เขาสกุล  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม โทรศัพท์ 57511

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)                ส่วนป้องกันและปราบปราม 1 และ 2

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

1. วางแผนการบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปราม
สินค้าออนไลน์ Process : 

2. ประชุมหรือประสานงานเพ่ือบูรณาการหน่วยงาน
ด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. สรุปผลและก าหนดแนวทางเพ่ือไขปัญหา Output :
สินค้าออนไลน์ รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ    1  1 2

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
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ยง การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี
ควบคุมและตรวจสอบสินค้าออนไลน์
1. ตรวจสอบปราบปรามด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบ ปราบปรามเพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

                                 โครงการท่ี 23  การบูรณาการหน่วยงานด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์
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ผู้กระท าผิดลดน้อยลงหรือหมดส้ินไป และสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกรมฯ ก าหนดไว้
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ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

�  เงินงบประมาณ                  บาท

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 4
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2. เพ่ือใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ประกาศกรมสรรพสามิต 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวอาริยา   ภู่วัตนกุล  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์ 54136
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวประภาพริษฐ์    ช่ าชอง  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54137
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี โทรศัพท์ 54111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

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

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีสินค้าสรรพสามิต

Process : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ระดับ 1 1 5

ระดับ 2. หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการออกนโยบายภาษี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ระดับ 2 2

ระดับ 3. จัดท าร่างประกาศกรมสรรพสามิต (จัดท าคาดการณ์
ผลกระทบจากการออกประกาศฯ )

ระดับ 3 3 3

ระดับ 4. เสนอร่างประกาศฯ ต่อกรมสรรพสามิตเพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ระดับ 4 4 4

ระดับ 5. ออกประกาศกรมสรรพสามิต ระดับ 5 5

Output :  ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษี

ฉบับ 1 1

Outcome : ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
โครงการท่ี 24.1 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าท่ีท าลายสุขภาพ (มาตรการ 1)
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ยง การลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน
-
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 4
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

2. เพ่ือใช้มาตรการภาษีเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนบริโภคสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายภัทร   ภัทรประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์ 54138
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวประภาพริษฐ์    ช่ าชอง  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54137
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี โทรศัพท์ 54111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

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

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสรรพสามิต

Process : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 1 5

ระดับ 2. จัดท าร่างกฎกระทรวงการคลัง ระดับ 2 2
ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ

ระดับ 3

ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพ่ือ
ขอความเห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ระดับ 5 5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
กระทรวงการคลัง

ฉบับ 1 1

Outcome : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอ
รัฐมนตรี

ฉบับ 1 1

Outcome : รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบการด าเนินงาน

ฉบับ 1 1
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 24.2 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าท่ีท าลายสุขภาพ (มาตรการ 2)
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ยง การลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน
-
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ เพ่ือการจัดเก็บภาษีสินค้าโดยก าหนดอัตราภาษีให้สอดคล้องกับความส้ินเปลืองพลังงานอันมีผลโดยตรงกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ น าสังคมไปสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายปรียวิศว์  พร้ิงศุลกะ  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 54138
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวประภาพริษฐ์    ช่ าชอง  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54137
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี โทรศัพท์ 54111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

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

ระดับ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สินค้าสรรพสามิต

Process : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ระดับ 1 1 1 1 1 5

ระดับ 2. จัดท าร่างกฎกระทรวงการคลัง ระดับ 2 2

ระดับ 3. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกรมสรรพสามิต เพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ระดับ 3

ระดับ 4. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อกระทรวงการคลัง เพ่ือขอความ
เห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอร่างกฎกระทรวงฯ ต่อรัฐมนตรี เพ่ือขอความเห็นชอบ ระดับ 5 5

Output : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอกระทรวงการคลัง ฉบับ 1 1

Outcome : ร่างกฎกระทรวงฯ เสนอรัฐมนตรี ฉบับ 1 1
Outcome : รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบการ
ด าเนินงาน

ฉบับ 1 1
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ส านักแผนภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 25 พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว (Green Tax)
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ยง การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน
-

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 34



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า และเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ยานยนต์ไฟฟ้า 1 คัน
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ มียานยนต์ไฟฟ้าใช้งานได้จ านวน 1 คัน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายวีระ วาณิกบุตร  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพัสดุ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วน บริหารการพัสดุ

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

1.ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 30) Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 10 10 10

2.เสนอกรมฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
3.ขออนุมัติใช้เงินเพ่ือจัดซ้ือยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
4.ขออนุมัติและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างยานยนต์ไฟฟ้า 
(ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

5.ขออนุมัติจัดซ้ือยานยนต์ไฟฟ้า (ร้อยละ 40) ร้อยละ 40
Output : หนังสืออนุมัติขอใช้
เงินแล้วเสร็จ ฉบับ 1 1

Outcome : ยานยนต์ไฟฟ้า คัน 1 1
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ส านัก.บริหารการคลังและรายได้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 26  สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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ยง การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคมส่ิงแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 35



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ รวมรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางในการให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้าของกรมสรรพสามิต 

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงาน/กิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้าของกรมสรรพสามิต

2. กรมสรรพสามิตเห็นชอบแผนงาน/กิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางจารุณี  ฉายวิริยะ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวพงษ์จันทร์  ไกรสินธ์ุ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55711
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

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

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
แนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
นโยบายการจัดเก็บภาษียานยนต์ไฟฟ้าของกรม
สรรพสามิต  (ร้อยละ 80)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ



10



10



10



10



10



10



20



100

2. น าผลการศึกษา วิเคราะห์และแผนงานโครงการ
น าเสนอกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
โครงการเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า โครงการ 1 1

สรุปผลการศึกษา ฉบับ 1 1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

ส านักงานเลขานุการกรม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ยง การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงานเพ่ือความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน
 - 

โครงการท่ี 27 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 5 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศลร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม

2. เพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต ลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี
3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ประชาชนและผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตโดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
4. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่กรมสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตได้ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม

2. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี และประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษี
3. กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน             500,000 บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางจารุณี  ฉายวิริยะ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวพงษ์จันทร์  ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร  ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55711
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

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

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม 
และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 30)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ



10



10



10



100

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ  (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการ     
จัดจ้าง (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

4. ด าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย   (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

ส านักงานเลขานุการกรม

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ยง การคลังการเงินเพ่ือส่ิงแวดล้อม
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงานเพ่ือความผาสุกของประชาชน
ใช้นโยบายภาษีเพ่ือความผาสุกของประชาชน
 - 

 โครงการท่ี 28 บูรณาการสร้างจิตส านึกเพ่ือลดการบริโภคสินค้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม

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

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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ร 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการด าเนิน

กิจกรรมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ   (ร้อยละ 10)
ร้อยละ 10

6. ติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน(ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1 1
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 3
กลยุทธ์ท่ี 3.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ ศึกษาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านมาตรการการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายภัทร   ภัทรประสิทธ์ิ  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการ โทรศัพท์ 54138
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวประภาพริษฐ์    ช่ าชอง  ต าแหน่ง นักวิชาการภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 54137
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายณัฐกร    อุเทนสุต  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักแผนภาษี โทรศัพท์ 54111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนพัฒนาโครงสร้างภาษี

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

ระดับ 1. รวบรวมข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี Process : ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ระดับ 1 1 1 1 5

ระดับ 2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี ระดับ 2 2

ระดับ 3. จัดท าสรุปร่างรายงานผลการศึกษา ระดับ 3 3

ระดับ 4. เสนอร่างรายงานผลการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น เพ่ือขอความเห็นชอบ

ระดับ 4 4

ระดับ 5. เสนอรายงานผลการศึกษาต่อกรมสรรพสามิตเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ

ระดับ 5 5

Output : ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี

ชุด 1 1

Output : ข้อเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี

ฉบับ 1 1

Outcome :  รายงานผลการศึกษา ฉบับ 1 1
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ส านักแผนภาษี

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 29 พัฒนาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
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ยง การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
ขับเคล่ือนนโยบายภาษีด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือความผาสุกของประชาชน
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
-
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี  
วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพ่ือไม่ให้กระทบและเป็นการเพ่ิมภาระให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี การปฏิบัติมีความโปร่งใส เป็นธรรม
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร่างประกาศกรมสรรพสามิต  1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง ก าหนดการขีดฆ่าแสตมป์สรรพสามิตส าหรับสินค้ายาสูบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางวรางคณา  สุวรรณรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52619
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวศิริเพ็ญ  ศิริสวัสด์ิ  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52144
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52142
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2

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

Process : 
1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนงานท่ี
เก่ียวข้อง (ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. ร่างประกาศกรมสรรพสามิต เร่ือง การขีดฆ่า
แสตมป์สรรพสามิตส าหรับยาสูบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

3. จัดประชุมผู้เก่ียวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

4. ปรับปรุงร่างประกาศกรมฯ ให้สอดคล้องเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

5. จัดท าร่างประกาศกรมฯ และส่งให้ส านักกฎหมาย
เพ่ือตรวจร่างและด าเนินการ
ออกประกาศกรมฯ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
ข้อมูลกฎหมายระเบียบ ฉบับ 1  1
จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม คร้ัง 1 1
Outcome :
ร่างประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1  1
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ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 30.1 ปรับปรุงและลดข้ันตอนการท างาน ส าหรับสินค้ายาสูบ (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาธิบาลสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือด านวยความสะดวก
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  4 บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี  4.1.1 ปรับปรุงกระบวนการเพ่ืออ านวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค 

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันให้ทันสมัยสองคล้องกับกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ  1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน  - บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวนนท์อุมา สืบวงศ์แพทย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52614
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางขนิษฐา จิรจินดา ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52525
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52211
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 

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

Process : 
1. รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหา, สภาพปัญหา ตาม
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการ
ส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง การขอรับเงินชดเชย และ
การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง(ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

2. รับฟังและหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสรุปความเห็น
และประเด็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงอนุ
บัญญัติต่อไป (ร้อยละ 50)

ร้อยละ 25 25

3. รายงานสรุปประเด็นเพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบ
 กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงิน
เข้ากองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการ
ขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

Output :     
รายงานสรุปประเด็น ฉบับ 1 1 2
Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1

รวมท้ังส้ิน
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                โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 30.2  รับฟังความคิดเห็นเพ่ือเสนอแนวทางปรับปรุงการด าเนินการตามระเบียบกรมฯท่ีเก่ียวกับกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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ท าให้การบริหารงานเก่ียวกับการส่งเงิน การยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองค์กรและมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 41



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4

กลยุทธ์ท่ี 4.1.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีฐานข้อมูลข่าวสารกลางในรูปแบบต่าง ๆ  ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับกรมสรรพสามิต

2. เพ่ือให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการท างานได้อย่างท่ัวถึง

3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษาท้ังด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการอย่างต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 85

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ กรมสรรพสามิตมีฐานข้อมูลข่าวสารกลางท่ีสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการท างานได้อย่างท่ัวถึง   

 และสามารถท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจสูงสูด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวบุญศรี  ลีลาภิรักษ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52148
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางรัตนา ชิณวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 52147
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52141
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1  ฝ่ายอ านวยการ

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน

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

1. แต่งต้ังคณะท างานฯ/ทบทวน (ร้อยละ 5) ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน ร้อยละ 5 100

2. จัดประชุมคณะท างานฯ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

3.ทบทวนและคัดกรองประเด็นความรู้ (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25   

4.เสนอเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25

5.การส ารวจความพึงพอใจฯ (ร้อยละ 25) ร้อยละ 25

Output :
จ านวนคร้ังท่ีเผยแพร่ คร้ัง 1 1 1 3
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 85
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นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 31.1 ยกระดับการให้บริการข้อมูลอย่างทันท่วงที (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ปรับปรุงกระบวนการเพ่ืออ านวยความสะดวก

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 42



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.1.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารของส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทันท่วงที
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  - บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางไพลิน ใจธรรม  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 52223
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวชวรัสย์ รูปโฉม  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 52221
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช  ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการสรรพสามิต รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 โทรศัพท์ 52212
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายอ านวยการ

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

Process : 
1. แต่งต้ังคณะท างานฯ (ร้อยละ 20) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100
2. จัดประชุมคณะท างานฯ  (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20
3. ทบทวนและคัดกรองประเด็นการให้ข้อมูลข่าวสาร  
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

4. สรุปช่องทาง/วิธีการ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2  
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

5. สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานฯ ฉบับ 1 1
จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม คร้ัง 1 1
จ านวนช่องทางท่ีเผยแพร่ข้อมูล ช่องทาง 1 1
Outcome : 
รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 4
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าร รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ  1 ฉบับ  
ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 มีแนวทางในการพัฒนา ช่องทาง/วิธีการในการให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

 -

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการท่ี 31.2 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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ยง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ืออ านวยความสะดวก

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 43



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ท่ี 4.1.1 ปรับปรุงกระบวนการเพ่ืออ านวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมน้ าพืชผักผลไม้ สร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจ

2. เพ่ือให้ได้มีสัดส่วนของพืชผักผลไม้ท่ีเป็นส่วนผสมในเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสม ส าหรับการได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ประกาศกรมสรรพสามิตบังคับใช้  1 ฉบับ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. จัดเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมน้ าพืชผักผลไม้ได้มากข้ึนในอนาคต

2. กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้เกษตรกรให้มากข้ึน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายมงคล  สุดโต  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 52137
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายพิน  แสงจันทร์  ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 52133
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 โทรศัพท์ 52141
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 3

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

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดสัดส่วน Process :  
และอัตราส่วนผสมของพืชผักผลไม้ในเคร่ืองด่ืม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100
ท่ีเหมาะสมจะได้รับสิทธิช าระภาษีตามมูลค่า
ในอัตราร้อยละศูนย์ใหม่ (ร้อยละ 20)
2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 20
และสรุปผล เสนอกรมเพ่ือขอความเห็นชอบ
ในการปรับปรุงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (ร้อยละ 20)
3. เสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิต ร้อยละ 20
ให้ส านักกฎหมายพิจารณา (ร้อยละ 20)
4. เสนอกรมสรรพสามิตลงนาม ร้อยละ 20
ในประกาศกรมสรรพสามิต (ร้อยละ 20)
5. ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

ไตรมาสท่ี 4
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ส านักมาตรฐานและพัฒนากาจัดเก็บภาษี 1  
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 32  ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงานรองรับแผนพัฒนากฎหมาย (ปรับปรุงสัดส่วนและส่วนผสมของน้ าพืชผักผลไม้) (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
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 -  -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 45



กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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ไตรมาสท่ี 4
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

Output :
ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1
Outcome :
ประกาศกรมสรรพสามิตบังคับใช้ ฉบับ 1 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.1.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน      เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 1,500,000 บาท 
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร  ต าแหน่ง เลขานุการกรม รักษาในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55711
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

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

Process : 

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
การประชาสัมพันธ์  (ร้อยละ 10)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

2. ก าหนดรูปแบบ และเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ 
(ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

3. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติกรมฯ(ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

4. ด าเนินการจัดจ้างโดยส านักบริหารการคลังและ
รายได้ (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 5 5 5

5. ด าเนินการตามโครงการ (ร้อยละ 55 ) ร้อยละ 5 5 5 10 10 10 10



100

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี

โครงการท่ี 33 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านส่ือออนไลน์ (แผนการปฏิรูปประเทศ)
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1. เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านส่ือออนไลน์ 
2. กระตุ้นให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปเกิดจิตส านึกความรับผิดชอบด้านการเสียภาษีสรรพสามิตและเกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของเงินภาษีท่ีเป็นรายได้มา
เป็นรายได้น ามาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ และน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
3. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีเพ่ิมข้ึน

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปเกิดจิตส านึกความรับผิดชอบด้านการเสียภาษีสรรพสามิตและเกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของเงินภาษีท่ีเป็นรายได้มา
น ามาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ และน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านส่ือออนไลน์ ร้อยละ 85

ไตรมาสท่ี 4
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ไตรมาสท่ี 3
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ไตรมาสท่ี 4ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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ไตรมาสท่ี 3

ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ดังน้ี Output :

5.1 Facebook Story ผ่าน Facebook Fanpage 
ในรูปแบบ Facebook Boost Post

จ านวนวันท่ีเผยแพร่ผ่าน Facebook วัน 5 5 10

5.2 ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ ผ่านเว็บไซต์ท่ีมี
ยอด Page view สูง

จ านวนเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่สปอต
โทรทัศน์

เว็บไซต์ 5 5 10

5.3 ผลิตและเผยแพร่ Cartoontie-in ผ่าน 
Facebook Fanpage

จ านวนเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ 
Cartoontie-in

เว็บไซต์ 1 1 1 3

5.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ จ านวนเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ 1 1 1 3

Outcome :
ร้อยละการรับรู้ของประชาชน
เก่ียวกับห้ามขายสินค้าผิดกฎหมาย
ผ่านส่ือออนไลน์

ร้อยละ 80 80
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.1.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต รวมถึงการตระหนักถึงความร่วมมือในการช าระภาษีเพ่ิมข้ึนต่าง ๆ 

ของกรมสรรพสามิต รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญและให้ความร่วมมือในการช าระภาษีสรรพสามิตเพ่ิมข้ึนและเกิดความตระหนักและเห็นคุณประโยชน์ของเงินภาษีท่ีเป็นรายได้
มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ และน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนท่ีมีต่อกรมสรรพสามิต ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 10,000,000 บาท 
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร  ต าแหน่ง เลขานุการกรม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55711
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

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

Process : 
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง
การประชาสัมพันธ์  (ร้อยละ 10)

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 10

2. ก าหนดรูปแบบ และเน้ือหาการประชาสัมพันธ์ (ร้อย
ละ 10)

10

3. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติกรมฯ (ร้อยละ 10) 10

4. ด าเนินการจัดจ้างโดยส านักบริหารการคลังและ
รายได้ (ร้อยละ 15)

5 5 5

5. ด าเนินการตามโครงการ (ร้อยละ 55 ) 5 5 5 10 10 10 10
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1. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปรับทราบถึงนโยบาย บทบาท ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
2. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปทราบถึงการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตในด้านการคุ้มครองดูแลผู้บริโภค และผู้ท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีและประชาชนท่ัวไปเกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความเต็มใจ มีความสัมพันธ์อันดีกับกรมสรรพสามิต และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างความเข้าใจในกฎหมายและวิธีการเสียภาษี

โครงการท่ี 34 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (แผนการปฏิรูปประเทศ)



100

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี บริหารช่องทางการส่ือสาร ตลอดจนวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในเร่ืองบทบาทและหน้าท่ีของกรมสรรพสามิต ท่ีมีต่อประชาชนและประเทศ
3. เพ่ือสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมท่ีจะเสียภาษีด้วยความเต็มใจ และตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน

    จัดเก็บภาษีเพ่ือประชาชน

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

ผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ ดังน้ี Output :

5.1 แผนกลยุทธ์การส่ือสารประชาสัมพันธ์ แผนกลยุทธ์การส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์

ฉบับ 1 1

5.2 การจัดแถลงข่าวผลการด าเนินงานของกรม
สรรพสามิต

จ านวนคร้ังท่ีจัดแถลงข่าว คร้ัง 1 1 1 1 4

5.3 สกู๊ปโทรทัศน์ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที จ านวนคร้ังท่ีเผยแพร่สกู๊ป
โทรทัศน์

คร้ัง 4 4 4 4 4 20

5.4 สปอตวิทยุความยาว 30 วินาที จ านวนคร้ังท่ีเผยแพร่สปอตวิทยุ คร้ัง 50 50 50 50 50 50 300

5.5 ส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์ Facebook) จ านวนเว็บไซต์ท่ีเผยแพร่ เว็บไซต์ 5 5 5 15

จ านวน Fanpage ท่ีเผยแพร่ Fanpage 5 5 3 13

5.6 ส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวนส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเผยแพร่ แผ่น 2,000 10,000 100,000 112,000

5.7 ชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี จ านวนชุดนิทรรศการเคล่ือนท่ี ชุด 88 88

5.8 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จ านวนคร้ังท่ีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

คร้ัง 1 1

Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน

ร้อยละ 80 80
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการปรับ โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ 


ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ 
2. เพ่ือให้โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตมีความเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
3. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน การส่ังการ การให้บริการ และการเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือท าให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลการศึกษาเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตมีรายงานผลการศึกษา และแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ท่ีชัดเจน

2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
3. กรมสรรพสามิตมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน การส่ังการ การให้บริการ และการเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายอัคเดช  วินัยพานิช ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55915
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55915
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55915
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

กิจกรรมท่ี 1 Process:
จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการ (ร้อยละ 20) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

กิจกรรมท่ี 2
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลบทบาทภารกิจ 
โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน
(ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

กิจกรรมท่ี 3
ศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของโครงสร้างของ
องค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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  โ
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5,500,000                

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 35 จ้างท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
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ชื่อ
มโ

ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวมท้ังส้ิน
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

- การน ารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีก่ึงอิสระ 
(Semi-autonomous Revenue Agency -SARA) 
มาปรับใช้กับกรมสรรพสามิต

กิจกรรมท่ี 4 Process:
จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือระดมความคิดเห็น
(ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20

กิจกรรมท่ี 5
รายงานสรุปผลการศึกษาฯ เสนอกรม (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :
รายงานผลการจ้างท่ีปรึกษา ฉบับ 1 1
จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม/สัมมนา
ระดมความคิดเห็น

คร้ัง 1 1 1 1 4

Outcome
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการปรับ โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ 


ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ 
2. เพ่ือให้โครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิตมีความเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง
3. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน การส่ังการ การให้บริการ และการเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือท าให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปเสนอกรมฯทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตมีรายงานผลการศึกษา และแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ท่ีชัดเจน

2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
3. กรมสรรพสามิตมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน การส่ังการ การให้บริการ และการเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายอัคเดช  วินัยพานิช ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ โทรศัพท์ 55915
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55915
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55915
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

กิจกรรมท่ี 1 Process :
จัดหาวิทยากรเพ่ือก าหนดหลักสูตรการอบรม
(ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20 100

กิจกรรมท่ี 2
จัดเตรียมข้อมูลการอบรม  รายช่ือผู้ร่วมการอบรม 
และเอกสารประกอบการอบรมฯ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20หม
วด

 ง 
 รา

ยล
ะเ

อีย
ดโ

คร
งก

าร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

3,500,000                

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 36 ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 53



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

หม
วด

 ง
  ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

กิจกรรมท่ี 3 Process :
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต
 ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(ร้อยละ 20)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 20

กิจกรรมท่ี 4

รวบรวมองค์ความรู้จากการอบรมฯ และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

กิจกรรมท่ี 5
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเพ่ือเสนอ
ผู้บริหาร (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20

Output :
รายงานผลการจัดหาวิทยากร ฉบับ 1 1
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

ร้อยละ 80 80

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1

หม
วด

 ง
  ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์

4. เพ่ือปฏิรูปกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีธรรมาภิบาล
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้อัตลักษณ์กรมสรรพสามิตคุณธรรม ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรของกรมสรรพสามิตทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  ความโปร่งใสในการให้บริการ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน □ เงินงบประมาณ บาท □ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวชลิตา ผ่องอักษร  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวชลิตา ผ่องอักษร  ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางสิริพร ธนนันทนสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนวินัย

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. ประชุมคณะท างานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ประจ ากรมสรรพสามิตทบทวนผลการ
ด าเนินการ วิเคราะห์ และปรับปรุง  เพ่ือด าเนินการแผนงาน/โครงการต่อเน่ือง (ร้อยละ 10) ร้อยละ 5 5

2. ส่วนราชการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ี คณะท างานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต 
ประจ ากรมสรรพสามิตก าหนด (ร้อยละ 60) ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. ทุกส่วนราชการรายงานการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ี คณะท างานโครงการองค์กรคุณธรรม โปร่งใส
 ไร้ทุจริต ประจ ากรมสรรพสามิตก าหนด(ร้อยละ 15) ร้อยละ 5 5 5

4. คณะท างานโครงการฯ รวบรวมผลการด าเนินการรายงาน เพ่ือสรุป วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมอย่างต่อเน่ืองต่อไป  ภายใน 10 ต.ค.62 (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5

5. รายงานผลการด าเนินโครงการเสนอกรมฯ  ตามแนวทางการด าเนินการโครงการ“กระทรวงการคลัง : 
คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต” ภายใน 30 ต.ค.62 (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10

Output :
รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1 1 3
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีรับรู้อัตลักษณ์กรม
สรรพสามิตคุณธรรม

ร้อยละ 80 80

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

100

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน 53263

53263
53212

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

หม
วด

 ง 
 ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ไตรมาสท่ี 1

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

1. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีสรรพสามิตทุกคนในทุกระดับ
2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นท่ีต้ัง
3. เพ่ือยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ

   โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 โครงการท่ี 37  กรมสรรพสามิตคุณธรรม

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 -

กรมฯ อนุมตัติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 54



โครงการท่ี 38 ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  4

กลยุทธ์ท่ี  4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวณัฏฐนันท์ วันไชยธนวงศ์  ต าแหน่ง โทรศัพท์

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

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายวันชัย ต้ังวิจิตร   ต าแหน่ง โทรศัพท์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนกฎหมายและระเบียบ 

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 และรวบรวมข้อมูลกฎหมายใน ร้อยละ 5 5 5 5 5 5

ในระดับอนุบัญญัติท่ีต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุง

แก้ไข (ร้อยละ 30)

2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายใน ร้อยละ 10 10 20

ระดับอนุบัญญัติ (ร้อยละ 40)

3. เสนอร่างกฎหมายเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ร้อยละ 10 10 10

บัญชาพิจารณา (ร้อยละ 30)

Output :    ร่างกฎหมาย ฉบับ 1 3 4

44

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

100

Outcome : ร่างกฎหมายเสนอ
ผู้บังคับบัญชา

ฉบับ

หม
วด

 ง 
 รา

ยล
ะเอี

ยด
โค

รง
กา

ร

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ

นง
าน นิติกรช านาญการ 52342

ผู้อ านวยการส่วนกฎหมายและระเบียบ         52341

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 52312

ส านักกฎหมาย

หม
วด

 ข
  โ

คร
งก

าร

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ร่างกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา 4 ฉบับ

กฎหมายในระดับอนุบัญญัติได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 

- -

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

หม
วด

 ก
  ค

วา
มเ

ชื่อ
มโ

ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

2. เพ่ือพัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

2. พัฒนาระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวจรินทิพย์  ฟักอ่อน  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ โทรศัพท์ 58913
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์  ต าแหน่ง นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 53191
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางนวลอนงค์  คงด า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์ 53110
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนก ากับและตรวจสอบภาษี 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วางแผนและจัดต้ังคณะท างานการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต Process : 
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10)
2. รวบรวมข้อมูล ส าหรับจัดท าระเบียบกรมสรรพสามิต ร้อยละ 10
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ร้อยละ 10)
3. ประชุม เพ่ือก าหนดแนวทางการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต และ ร้อยละ 15 15 15 15
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ร้อยละ 60)
4. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
5. สรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ร้อยละ 10
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ (ร้อยละ 10)

Output :
รายงานสรุปผล เสนอผู้บังคับบัญชา ฉบับ 1 1 1 3
Outcome :
 ร่างระเบียบกรมสรรพสามิต ฉบับ 1 1
เสนอกรมทราบ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นย า มีรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงบริหาร

-                     -                     

หม
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 ค
  ผู้

ด า
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นง
าน

กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2562
โครงการท่ี 39 ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส   2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้   3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต
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                                                          โครงการท่ี 40 ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4

กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่หน่วยรับตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี ระเบียบการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี และด้านการบริการ
3. ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้หน่วยรับตรวจน าข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับตรวจน าไปปฏิบัติ ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน Rเงินงบประมาณ บาท 󠆋 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวปริษา ยังมีสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)  กลุ่มตรวจสอบภายใน

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

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

Process : ร้อยละของแผน
การด าเนินงาน

ร้อยละ 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 100

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 30) 1 3 2 4 1 3 3 1 5 5 1 1

3. รายงานผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 25) 1 1 1 4 1 1 5 1 1 5 2 2
4. การติดตามผลการตรวจสอบ (ร้อยละ 10) 2 2 1 2 2 1
5. การให้ค าปรึกษาแนะน า (ร้อยละ 12) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) 
ประจ าปี พ.ศ.2563 (ร้อยละ 10)

10

Output :
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ฉบับ 3 1 2 4 1 1 6 1 1 8 3 4 35
ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในท่ีผู้บริหารเห็นชอบ

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Outcome :

ร้อยละของข้อเสนอแนะท่ีหน่วยรับ
ตรวจน าไปปฏิบัติ

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 80

ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงาน

ร้อยละ 85 85 85

กลุ่มตรวจสอบภายใน

หม
วด

 ง
  ร

าย
ละ

เอี
ยด

โค
รง

กา
ร

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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445,870 0      บาท
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าน 51112

นักวิชาการตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 51111
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 51111

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับธรรมาภิบาล

บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในอย่างสมเหตุสมผล
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 1
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีน าความรู้จากการเผยแพร่ไปใช้ในการปฎิบัติงาน ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยรับตรวจสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการให้ค าปรึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานและท าให้ข้อผิดพลาดลดลง
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠆋   เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวไปรยา  อาจเลิศ  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) กลุ่มตรวจสอบภายใน

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

1. รวบรวมฐานข้อมูลข้อเสนอแนะ และข้อหารือของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในย้อนหลัง 3 ปี

Process:  จ านวนฐานข้อมูล ชุด 3 3

2. รวบรวมกฏหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และแนวทางท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

จ านวนฐานข้อมูลกฎหมายฯ ด้าน 3 3

3. เผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้หน่วยรับ
ตรวจ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

จ านวนคร้ังในการเผยแพร่ คร้ัง 1 1 1 1 4

Output :
จ านวนองค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์

เร่ือง 2 2 4

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีน าความรู้จากการ
เผยแพร่ไปใช้ในการปฎิบัติงาน

ร้อยละ 85 85
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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าน นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 51114

นักวิชาการตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ 51111
ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 51111

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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1. เพ่ือเผยแพร่ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ/ข้อหารือ ท่ีส าคัญให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้อง 
2. เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงการเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

150,000

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                                 โครงการท่ี 41  E-consult Internal Audit Excise 
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
การให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในอย่างสมเหตุสมผล
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4 บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1 บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ในภาพรวมของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละความครบถ้วนของจ านวนพ้ืนท่ีท่ีน าข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานมีข้อมูลสินทรัพย์เก่าถูกต้องครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ต่อไป
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน   เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวชนิดา  มหาสุข ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ โทรศัพท์  51235
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางกนกภรณ์ อินไชย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ โทรศัพท์  51235
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ ส านักบริหารการคลังและรายได้

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. จัดประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน (ร้อยละ 10) Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10

2. จัดท า flow Chart การปฏิบัติงานในการน าข้อมูลสินทรัพย์เก่า
เข้าระบบงานเสนอผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

3. ด าเนินการตามแผน flow Chart ให้แล้วเสร็จ (ร้อยละ 40) ร้อยละ 40
4.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

5. จัดท าแผนการฝึกอบรมให้หน่วยงานสามารถใช้งานระบบฯ 
และน าเข้าข้อมูลสินทรัพย์ใหม่ได้ (ร้อยละ 10)

ร้อยละ
10

Output : flow Chart  ฉบับ 1 1
Output : จ านวนพ้ืนท่ีท่ีน าข้อมูลสินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน

พ้ืนท่ี
98 98

Outcome ร้อยละความครบถ้วนของจ านวนพ้ืนท่ีท่ีน าข้อมูล
สินทรัพย์เก่าเข้าระบบงาน

ร้อยละ 100 100

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการท่ี 42  ระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์
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24,600,000
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) อาคารท่ีมีการปรับปรุงแล้ว 1 หลัง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

    2. กรมสรรพสามิตสามารถบริการจัดการพัสดุ ด าเนินการน าเข้าและเบิกจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
     
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน   30,000,000 บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวปิยภัทร  ขาวทอง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพัสดุ
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้หม
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  ผู้
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าน โทรศัพท์ 51257
โทรศัพท์ 51251
โทรศัพท์ 51212-13

ส านักบริหารการคลังและรายได้
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1. เพ่ือปรับปรุงอาคารคลังพัสดุท้ังภายในและภายนอกให้สามารถจัดเก็บพัสดุได้อย่างปลอดภัย ลดอัตราการสูญหายและสูญเสียท าให้คลังพัสดุสามารถบริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน

2. เพ่ือจัดท าระบบบริหารจัดการพัสดุให้สามารถด าเนินการน าเข้าและเบิกจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3. เพ่ือจัดท าระบบจัดการเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือบริหารจัดการและให้บริการในการจัดเก็บเอกสารและเอกสารส าคัญต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. กรมสรรพสามิตมีอาคารคลังพัสดุท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความปลอดภัย จัดเก็บพัสดุได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดอัตราการสูญเสียของพัสดุ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการได้มากข้ึน

3. กรมสรรพสามิตสามารถบริหารจัดการเอกสารสัญญาและเอกสารส าคัญต่างๆ เพ่ือให้บริการหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บาท

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

โครงการท่ี 43  ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ส ารวจและวางแผน (ร้อยละ 5) Process : ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน
ร้อยละ 5

2. งานปรับปรุงภายนอกอาคารคลังพัสดุ (ร้อยละ 15) ร้อยละ 5 5 5
3. งานปรับปรุงห้องภายในคลังพัสดุ (ร้อยละ 15) ร้อยละ 5 5 5
4. งานติดต้ังอุปกรณ์ในคลังพัสดุ (ร้อยละ 20) ร้อยละ 5 5 5 5
5. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุและการเบิกจ่าย 
(ร้อยละ 25) ร้อยละ 5 5 5 10

6. งานติดต้ังระบบความปลอดภัย (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
7. ทดลองใช้งาน (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5
8. อบรมเจ้าหน้าท่ี (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5

Output :
รายงานผลการปรับปรุงอาคาร ฉบับ 1 1 1 3
Outcome :
อาคารท่ีปรับปรุงแล้วเสร็จ หลัง 1 1
ระบบงานคลังพัสดุสามารถใช้งานได้ ระบบ 1 1

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน

2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของกรมสรรพสามิต
3. สามารถบูรณาการข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ครบถ้วน เพ่ือให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) สถานท่ีติดต้ังระบบ 4 แห่ง
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตสามารถลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่าไฟฟ้าได้

2. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับกรมสรรพสามิตด้านการใช้พลังงานทดแทน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน 󠄡  เงินงบประมาณ - บาท บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายสุเวช พงษาพันธ์  ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ โทรศัพท์ 55853
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุเวช พงษาพันธ์  ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ โทรศัพท์ 55853

ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายสุรศักด์ิ จิตรานุกิจกุล  ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค โทรศัพท์ 55811
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

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

1. ออกแบบงานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าฯ 
   (ร้อยละ 30)

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 15 15 30

2. การจัดหาผู้รับจ้าง 
   (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 15 15 30

3. งานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าฯ และระบบการ 
    บริหารจัดการพลังงาน  (ร้อยละ 40)

ร้อยละ 5 5 5 5 5 5 5 5 40

Output : 
รายงานการออกแบบ ฉบับ 1 1
สัญญาจัดจ้าง ฉบับ 1 1

Outcome :
สถานท่ีติดต้ังระบบ
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4



4

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี 1
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เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 39,000,000.00

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการท่ี 44 ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบบริหารจัดการพลังงาน (แผนการปฏิรูปประเทศ) 
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ ระบายอากาศ และสารระเหยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าท่ี

2. เพ่ือท าการทดแทนเคร่ืองปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีเส่ือมสภาพจากการใช้งานมาเป็นเวลายาวนานภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
3. ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นมลพิษทางอากาศจาการปล่อยอากาศภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ออกสู่ภายนอกอาคาร

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ท าให้การท างานของเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตมีสุขลักษณะอนามัยท่ีดี ไม่เกิดปัญหาเร่ืองการระคายเคือง และระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี

2. สามารถช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศได้
3. ลดต้นทุนในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากศ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวณฐมน วงศ์พัทธ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน โทรศัพท์ 51299
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายชัยนาท  ฉ่ าทรัพย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนบริหารการพัสดุ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายอัครุตม์  สนธยานนท์     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส านักบริหารการคลังและรายได้

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

1. จัดท าแผนการติดต้ังอุปกรณ์ (ร้อยละ 10) Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 5 5

2. ติดต้ังฟิล์มกันความร้อนปรับปรุงพ้ืนห้องปฏิบัติการและดาดฟ้า (ร้อยละ 10) ร้อยละ 5 5

3. จัดหาเคร่ืองท าความเย็น (ร้อยละ 20) ร้อยละ 10 10
4. ติดต้ังเคร่ืองท าความเย็นและทดสอบระบบให้เรียบร้อย (ร้อยละ 50) ร้อยละ 10 10 10 10 10
5. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5
6. จัดท าเอกสาร - แบบ As Drawing, คู่มือการใช้งานระบบ (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5

Output :
สัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
รายงานผลการติดต้ัง ฉบับ 1 1 2
Outcome :
ระบบสามารถใช้งานได้ ระบบ 1 1
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 100
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18,500,000.00             
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51212-13

ส านักบริหารการคลังและรายได้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการท่ี 45  ติดต้ังระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิท่ีมีประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 63



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวลลิตา  ชาลัง ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โทรศัพท์ 55742
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางรัชตา  สุคนธนิตยกุล ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55741
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร ต าแหน่ง เลขานุการกรม รักษาการในต าแหน่ง โทรศัพท์ 55712

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประสานราชการ

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

Process :  

1. ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติใช้เงิน (ร้อยละ 20) ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ 20 100

2. จัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือจัดท าระบบฯ (ร้อยละ 20) การด าเนินงาน 20
3. ด าเนินการจัดท าระบบฯ (ร้อยละ 20) 20

4. อบรม จนท.เพ่ือทดลองใช้ระบบและตรวจรับงาน
(ร้อยละ 20)

20

5. เปิดใช้งานระบบฯ และ PR ให้ประชาชนทราบ 
(ร้อยละ 20)

20

Output :
เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1 2
Outcome :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบงาน

ร้อยละ 80 80 80
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เพ่ือให้การส่ือสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนท่ัวไปมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  โดยการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
เพ่ิมช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน การกระท าผิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนท้ังเพ่ิมการส่ือสารข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพสามิตกับประชาชนท่ัวไป

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน ร้อยละ 80

กรมสรรพสามิตมีช่องทางใหม่ท่ีสะดวก รวดเร็ว ในการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน การกระท าผิด  ข้อเสนอแนะ และสามารถส่ือสารข้อมูลข่าวสาร
ของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8,800,000.00            

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริการและการบริหาร
-

โครงการท่ี 46 การจัดท าระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เร่ืองร้องเรียน และให้ค าปรึกษาอัจฉริยะ (แผนการปฏิรูปประเทศ)

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61
หนา้ 64



 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.2.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application ท่ีครอบคลุมบริการผู้เสียภาษี

2. เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ข่าวสาร กรมสรรพสามิต ข้อมูลสถิติภาษี สถิติคดี และบริการการติดตามสถานะ
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการท่ีครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
4. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตท่ีเป็นมาตรฐานสากล
5. เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษีลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ท าให้มีความปลอดภัยเช่ือถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1.  กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถให้บริการและด าเนินธุรกรรมรองรับ DigitalGovernment และสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0

2. กรมสรระสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 38,254,080       เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวกฤษณี ช่อสะอึก  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 64202
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวชณัฐญา  สิกขะเจริญ  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 64201  
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางอุษามาศ ร่วมใจ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 65101

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านักและส่วน/ฝ่าย) ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ

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

1. ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 4 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อม
ติดต้ังระบบงานคร้ังท่ี 1

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 25 100

2. ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 5 ส่งมอบ Software ร้อยละ 25
3. ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 6 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จพร้อม
ติดต้ังระบบงานคร้ังท่ี 2

ร้อยละ 25

4. ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 7 (การฝึกอบรม) ร้อยละ 25
Output :
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 4 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 5 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 6 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 7 ฉบับ 1 1
Outcome :
 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 12.5 37.5 50 100
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 47 พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิตผ่าน Mobile Application 
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริการและการบริหาร
 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถให้บริการและใช้งานได้ตามท่ี พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ก าหนด

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตท่ีเป็นมาตรฐานสากล
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้มีบริการท่ีครบวงจร สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต ในการบริหารการจัดเก็บภาษี
5. ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกรมสรรสามิต และลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการโดยรวมในการท าธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
6. ปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน ท าให้มีความปลอดภัย เช่ือถือได้ ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถให้บริการและด าเนินธุรกรรมรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ 

2. เพ่ือให้กรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบันและรองรับอนาคต
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ 73,926,700        บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 64401
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 64401
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางอุษามาศ ร่วมใจ  ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 65101
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ

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

1. ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 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

Process : ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 20 100

2.  ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 4 ส่งมอบระบบงาน พร้อมการติดต้ัง
ระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result) เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบควบคุมการจัดเก็บ
ภาษีและการขนส่งส าหรับสินค้าเอทานอล

ร้อยละ 10

3.  ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 5 ส่งมอบระบบงาน พร้อมการติดต้ัง
ระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result) เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบงานผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต

ร้อยละ 10
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 48 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
 -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 67



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

4.  ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 6 ส่งมอบระบบงาน พร้อมการติดต้ัง
ระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result) เอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบการแลกเปล่ียน
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเช่ือมต่อระบบงานหลัก

ร้อยละ 10

5. ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 7 ส่งมอบโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จ พร้อม
การติดต้ังระบบงาน เอกสารผลการทดสอบระบบ (Test Result) 
เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ใช้ (User Manual) ระบบ
สารสนเทศหลัก และระบบงานธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต

ร้อยละ 30

6.  ก ากับและติดตามงานงวดท่ี 8 (1) ส่งมอบการฝึกอบรมท้ังหมด
   (2) ส่งมอบการใช้โปรแกรมระบบงานจริง

ร้อยละ 20

Output :
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 3 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 4 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 5 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 6 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 7 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 8 ฉบับ 1 1
Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 20 10 10 10 30 20 100
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ 1. ติดต้ังระบบประชุมทางไกล ให้กับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี จ านวน 87 พ้ืนท่ี

2. เพ่ือเป็นการยกระดับในการให้บริการของกรมสรรพสามิตให้มีความทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ติดต้ังระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทุกพ้ืนท่ี ท้ัง 87 พ้ืนท่ี

2. มีระบบการประชุมทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายไพโรจน์ สว่างภพ  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ โทรศัพท์ 64305
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายทินกร  อ่องแสงคุณ  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 64301
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางอุษามาศ ร่วมใจ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 65101
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนพัฒนาระบบงาน

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

1 ลงนามในสัญญาจ้าง Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 30

2 ก ากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดท่ี 1 
(1) แผนการด าเนินงาน
(2) แผนการติดต้ังอุปกรณ์ท้ังหมดในโครงการฯ

ร้อยละ 20

3 ก ากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดท่ี 2
ส่งมอบอุปกรณ์ท้ังหมดในโครงการฯ

ร้อยละ 20

4 ก ากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดท่ี 3
ติดต้ังอุปกรณ์ท้ังหมดในโครงการฯ

ร้อยละ 20

5 ก ากับและติดตาม ส่งมอบงานงวดท่ี 4
เอกสารการจัดการฝึกอบรม และคู่มือการใช้งาน

ร้อยละ 10

Output :
สัญญาจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 1 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 2 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 3 ฉบับ 1 1
เอกสารการส่งมอบงานงวดท่ี 4 ฉบับ 1 1
Outcome :
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 10 30 60 100
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 49 ติดต้ังระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ส าหรับส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ รวมรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนหลักในการท างานของหน่วยงาน

ภายในกรมสรรพสามิต
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตเห็นชอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนหลักในการท างานของหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต

2. ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวศรีรัตน์  โกมลสวัสด์ิ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส โทรศัพท์ 55721
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวศรีรัตน์  โกมลสวัสด์ิ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส โทรศัพท์ 55721
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55711
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายสารบรรณ

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

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวมรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนหลักในการท างานของหน่วยงานภายในกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 80)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน



ร้อยละ



10



10



10



10



10



10



20



80

2. น าผลการศึกษา วิเคราะห์และแผนงานโครงการน าเสนอกรม
สรรพสามิต (ร้อยละ 20)

20 20

Output :
โครงการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ 1 1

สรุปผลการศึกษา ฉบับ 1 1

Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ เห็นชอบ ฉบับ 1 1

 -

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
 - 

 โครงการท่ี 50 สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ไตรมาสท่ี 4
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ส านักงานเลขานุการกรม
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.3.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดท าแผนงานโครงการและการประเมินผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

1.1 ระบบแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ  1.2 ระบบแผนงานโครงการตามแผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1.3 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการ

2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีติดตามแผนงานโครงการและการประเมินผลเจ้าหน้าท่ีสรรพสามิต
3. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนงานโครงการ การหาผล และการประเมินผลงานตามตัวช้ีวัด
4. เพ่ือให้ผู้บริการสามาถติดตามแผนงานโครงการตามตัวช้ีวัด ประเภทของการประเมินผลงาน

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามงาน และตรวจสอบการรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต

2. กรมสรรพสามิตสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้งาน โดยการจัดท าแผนงานโครงการและการรายงานผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายเมธี  ต้ังศรีพงศ์  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์ 64309
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายทินกร  อ่องแสงคุณ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบงาน โทรศัพท์ 64301
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางอุษามาศ  ร่วมใจ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 65101
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนพัฒนาระบบงาน

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

1.ด าเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมสรรพสามิต

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15 100

2.ด าเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ร้อยละ 15
3.ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ร้อยละ 20
4.ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ร้อยละ 10
5.ส่งมอบเอกสารแผนการด าเนินงาน ร้อยละ 20
6.ส่งมอบเอกสารก าหนดขอบเขตงาน ร้อยละ 20

Output :
หนังสืออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมสรรพสามิต

ฉบับ 1 1

หนังสืออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์กระทรวงการคลัง ฉบับ 1 1

Outcome :
เอกสารร่างขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับ 1 1
เอกสารสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง ฉบับ 1 1
เอกสารแผนการด าเนินงาน ฉบับ 1 1
เอกสารความต้องการระบบงาน (SOW) ฉบับ 1 1

ไตรมาสท่ี 4
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3
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โครงการตามแผนการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  1.4 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการบริหารความเส่ียง 1.5 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
1.6 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 1.7 ระบบแผนงานโครงการตามแผนการการควบคุมภายในของกรมสรรพสามิต

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน

15,000,000

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการท่ี 51 พัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ (Project Tracking System)
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน □ เงินงบประมาณ บาท □ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นายจตุพร คฤหบดี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายจตุพร คฤหบดี  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางสิริพร ธนนันทนสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนบริหารงานฝึกอบรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ20) Process : ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ 20 100
2. ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากร/ประมาณการค่าใช้จ่าย (ร้อยละ20) การด าเนินงาน ร้อยละ 20

3. ขออนุมัติด าเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร (ร้อยละ20) ร้อยละ 10 10
4. ด าเนินการจัดอบรม (ร้อยละ20) ร้อยละ 5 5 5 5
5. ประเมินผลการจัดอบรม (ร้อยละ20) ร้อยละ 5 5 5 5

Output : จ านวนผู้เข้าอบรม คน 300 450 450 300 1500
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 100 100

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1
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1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในทุกๆ ด้านของงานในหน้าท่ีตลอดจนทัศนคติท่ีดี สามารถรองรับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคและวิธีการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นมาตรฐานสากล

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือประสานงานท้ังในและนอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจและทักษะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100
บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานรองรับภารกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์
ตามท่ีได้ก าหนดไว้

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562   
โครงการท่ี 52 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
 -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 71



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ บุคลากรของกรมสรรพสามิตเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  □ เงินงบประมาณ บาท □ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) น.ส.ศิระกาญจน์ กาญจนภักด์ิ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวปัญจนี ทิพโกมุท  ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางสิริพร ธนนันทนสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

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. วิเคราะห์หาความจ าเป็น เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ (ร้อยละ 30) Process : ร้อยละ 10 10 10 100

2. ขออนุมัติฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน (ร้อยละ 30) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 10 10

3. การด าเนินโครงการ (ร้อยละ 30) ร้อยละ 5 5 5 5 5 5
4. รายงานผลการประเมินโครงการ (ร้อยละ 10) ร้อยละ 5 5

Output :
จ านวนคร้ังท่ีจัดอบรม คร้ัง 1 1 1 1 1 5
Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 80

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 80

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
โครงการท่ี 53 พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
 -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 72



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน □ เงินงบประมาณ บาท □ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายคติ อาภากุลอนุ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางสิริพร ธนนันทนสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

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

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล (ร้อยละ 30) ร้อยละ 5 5 5 5 5 5
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น  (ร้อยละ 20) ร้อยละ 5 5 5 5
3. จัดการประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและจ านวนของผู้ได้รับการคัดเลือก (ร้อยละ 30)

    3.1 แจ้งให้หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิตพิจารณาคัดเลือก
    3.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายช่ือฯ
4. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เสนอกรมฯ  (ร้อยละ 20) ร้อยละ 20

Output :
ฐานข้อมูลประกอบการคัดเลือก ชุด 1 1
หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก ฉบับ 1 1
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ ฉบับ 1 1

รวมท้ังส้ิน

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
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เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมสรรพสามิต ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ และศักยภาพสูงใน
การปฏิบัติงาน พร้อมกับเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ และศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน พร้อมกับเป็นผู้ท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นท่ียอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม

2. เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพสูงในปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตรักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ประเทศชาติ
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โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 54  บริหารดาวเด่น (STAR Management) 
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต่ืนตัวในการพัฒนา ปรับปรุง น าเสนอรูปแบบการให้บริการ
ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่  ร้อยละ 100
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นวัตกรรมใหม่ด้านบริการ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน □ เงินงบประมาณ บาท □ เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางศิริวรรณ พันธ์พิริยะ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท์ 
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายคติ อาภากุลอนุ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 
ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางสิริพร ธนนันทนสกุล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

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. ประชุมคณะท างานด าเนินการเก่ียวกับรางวัลนวัตกรรมเพ่ือการเปล่ียนแปลงกรมสรรพสามิตเพ่ือก าหนดกรอบการ
ประกวดและเง่ือนไขการประกวด (ร้อยละ 10)

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ
10

2. จัดท าประกาศคณะท างานฯ ก าหนดการส่งผลงานการประกวด และสถานท่ีน าเสนอผลงาน (ร้อยละ 10) ร้อยละ 10
3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้มีการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างท่ัวถึง (ร้อยละ 20) ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. เร่ิมส่งผลงานเข้าประกวด/ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานประเภทต่างๆ (ร้อยละ 15) ร้อยละ 15
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานท่ีส่งเข้าประกวดทุกประเภทและประกาศผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 30) ร้อยละ 15 15
6. จัดให้มีการน าเสนอผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก (ร้อยละ 15) ร้อยละ 15

Output :
ประกาศส่งผลงาน ฉบับ 1 1
จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าประกวด เร่ือง 20 20
Outcome :
จ านวนผู้ได้รับรางวัล/หน่วยงานท่ี
ได้รับรางวัล

ราย
10 10

ร้อยละของผลงาน/นวัตกรรมท่ีมี
การเผยแพร่

ร้อยละ
100 100

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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 โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการท่ี 55  Excise Innovation Awards คร้ังท่ี 9
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
  -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจของบุคลากรตามแนวทางการยกระดับการบริการภาครัฐ และตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีในงานให้บริการประชาชน
3. เพ่ือเรียนรู้เทคนิคและวิธีการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ๆ และสร้างความประทับใจท่ีดีแก่ผู้รับบริการ
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. กรมสรรพสามิตมีรายงานผลการศึกษา และแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรของกรมสรรพสามิต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ท่ีชัดเจน

2. กรมสรรพสามิตมีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม ทันสมัย สามารถปรับตัวได้เร็ว และมีระบบงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง 
3. กรมสรรพสามิตมีความคล่องตัวในการด าเนินงาน การส่ังการ การให้บริการ และการเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กรมสรรพสามิตสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวนวธ์ิฬส  พุฒเมือง ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ โทรศัพท์ 55915
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวอ้อมฤทัย   อ่องสาคร) ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 55915
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 55915
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

กิจกรรมท่ี 1 Process : 
จัดหาวิทยากรในหลักสูตรจากภายในและภายนอก
กรมสรรพสามิต ซ่ึงมาจากหน่วยงานท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านต่างๆ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานหรือการบริการในด้านการให้บริการ 
รวมท้ังจัดหาสถานท่ีศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ
 (ร้อยละ 10)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 10 100

กิจกรรมท่ี 2
จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/
พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 1 (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

กิจกรรมท่ี 3
จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/
พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 2 (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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3,616,000                       

หม
วด

 ค
  ผู้

ด า
เนิ
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าน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 56 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรกรมสรรพสามิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 76



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

กิจกรรมท่ี 4 Process : 
จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/
พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 3 (ร้อยละ 15)

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

กิจกรรมท่ี 5
จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/
พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 4 (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

กิจกรรมท่ี 6
จัดสัมมนาบุคลากรของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/
พ้ืนท่ีสาขาท่ัวประเทศ รุ่นท่ี 5 (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

กิจกรรมท่ี 7
จัดท ารายงานสรุปผลการจัดสัมมนาของของ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี/พ้ืนท่ีสาขา ท่ัวประเทศ
เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ (ร้อยละ 15)

ร้อยละ 15

Output :
รายงานผลการจัดหาวิทยากร ฉบับ 1 1
จ านวนคร้ังท่ีจัดสัมมนา คร้ัง 1 1 1 1 1 5
Outcome :
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ ฉบับ 1 1
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  6

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  4

กลยุทธ์ท่ี  4.4.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวแสงทิพย์ ปานตระกูล  ต าแหน่ง โทรศัพท์

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

ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายวันชัย  ต้ังวิจิตร  ต าแหน่ง โทรศัพท์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง 

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. ให้ความรู้ ค าแนะน าต่อเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ       -   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10       -   100

2. ประเมินผลการทดสอบ

60 60 60 60       -   60

10

Outcome : ร้อยละของ
บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 60

ร้อยละ       -   60 60 60 60 60 60

1 1 1 1 1       -   

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

Output : จ านวนคร้ังท่ีออกให้
ความรู้

คร้ัง       -   1 1 1
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

1 1
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วด
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  ผู้
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าน นักวิชาการสรรพสามิต 51517

ผู้อ านวยการส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง  51516
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 52312

ส านักกฎหมาย
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เพ่ือให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลาง 

การและจัดการของกลาง ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60

การตรวจพิสูจน์ของกลางและเก็บรักษาของกลางของส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขา 

สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกรมสรรพสามิต

- -

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการท่ี 57 ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

 -
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี  3

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี  4

กลยุทธ์ท่ี  4.4.1

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค

วัตถุประสงค์

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน  เงินงบประมาณ บาท  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท

ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวศิราณี วงค์กันทิยะ   ต าแหน่ง โทรศัพท์ 51511

ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายเดชา บุญอินทร์  ต าแหน่ง โทรศัพท์ 51532

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ส่วนคดี

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. ออกให้ความรู้ ค าแนะน าต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ       -   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100       -   100

2. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ความรู้

60       -   6060 60 60 60 60 60

1 1       -   10

Outcome : ร้อยละของ
บุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
 ร้อยละ 60

ร้อยละ       -   60 60 60

1 1 1 1 1 1

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
รวมท้ังส้ิน

Process : ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

Output : จ านวนคร้ังท่ีออกให้
ความรู้

คร้ัง       -   1 1
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 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านคดี

ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย

ส านักกฎหมาย
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กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ไตรมาสท่ี 1
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เพ่ือส่งเสริมให้การจัดท าส านวนคดี การเปรียบเทียบคดี และการด าเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับ

การด าเนินคดี ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60

เจ้าหน้าท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีสาขา สามารถจัดท าส านวนคดี เปรียบเทียบคดี

และด าเนินการอ่ืน ๆ เก่ียวกับการด าเนินคดี ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง และรวดเร็ว

- -

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562
โครงการท่ี 58 ให้ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินคดี
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ยง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง

บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

 -

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 78



 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 3 
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี 2
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการตรวจสอบแต่ละประเภท

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละประเภทการปฏิบัติงาน
3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ครอบคลุมภารกิจของกรมสรรพสามิตให้เกิดความคุ้มค่าบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบแต่ละประเภทการตรวจสอบ

2. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการตรวจสอบแต่ละประเภท
3. บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน และวิทยากรได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างาน เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน �   เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวอิสรีย์ บุ่งอุทุม  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทรศัพท์  51116
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์  51111
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นางพัชรี เพ็ชรสันทัด  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์  51111
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)

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

1. จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่
มืออาชีพ เสนอผู้บริหารอนุมัติ
 (ร้อยละ 10)

Process : ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงาน

ร้อยละ 10

2. ด าเนินการประสานงานวิทยากร (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5

3. หนังสือยืนยันจากวิทยากร (ร้อยละ 5) ร้อยละ 5

4. ด าเนินการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร
ตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ  (ร้อยละ 70)

ร้อยละ 70

5. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร   
(ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                    โครงการท่ี 59 การพัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ
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ยง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับธรรมาภิบาล
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 80



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

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

Output :
หนังสืออนุมัติโครงการ

รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากร
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ฉบับ 1 1

Outcome :
ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมิน

ร้อยละ 85 85

ฉบับ 1 1

กรมฯ อนุมัตติามหนังสอืส านักแผนภาษี ที ่กค.0619/1220 ลว.1 ต.ค. 61 หนา้ 80



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ส านักงานสรรพสามิตมีความทันสมัย สวยงาม อ านวยความสะดวกต่อผู้เสียภาษี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

2. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการในเร่ืองค่าเช่าท่ีพักและสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ
ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละความผิดพลาดในการก่อสร้าง ร้อยละ 0
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. มีสถานท่ีท างานท่ีทันสมัย  2. เพ่ิมความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือผู้มาช าระภาษี  3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

4. ประหยัดงบประมาณด้านค่าเช่าท่ีพักของข้าราชการ  5. บรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการ 6. สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ บาท บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางสาวปิยะมาศ  ลิมป์พิทักษ์พงศ์  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน โทรศัพท์ 55858
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นายสุเวช พงษาพันธ์  ต าแหน่ง วิศวกรโยธาช านาญการ โทรศัพท์ 55853
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายสุรศักด์ิ จิตรานุกิจกุล  ต าแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค โทรศัพท์ 55811
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย)  ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

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

1. การจัดท าแบบก่อสร้างและรายละเอียดการ
   ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม

Output : จ านวนโครงการ
จัดท ารูปแบบและรายละเอียด
แล้วเสร็จ

โครงการ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2. การส ารวจสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือการจัดท าแบบ
   และรายละเอียดการก่อสร้าง

Output : จ านวนโครงการท่ี
ส ารวจสถานท่ีก่อสร้าง

โครงการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3. การตรวจงานก่อสร้าง Outcome :ร้อยละความ
ข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง

ร้อยละ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ไตรมาสท่ี 4
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2,530,400.00       󠄡   เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการท่ี 60 การก่อสร้างอาคาส านักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต/ปรับปรุงซ่อมแซม 
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
สร้างความผูกพัน/ขวัญก าลังใจให้กับบุคคลากร
-
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ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 6
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 4
กลยุทธ์ท่ี 4.4.2
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ท่ี ...
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

2. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว
3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกครอบครัวและปลูกฝังวิธีการด าเนินชีวิตท่ีดี

ตัวช้ีวัดหลัก(Outcome) ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ร้อยละ 85
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

2. สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน       เงินงบประมาณ บาท R เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน บาท
ผู้จัดท าโครงการ (ผู้ปฎิบัติงาน) นางจารุณี  ฉายวิริยะ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ โทรศัพท์ 55734
ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) นางสาวพงษ์จันทร์  ไกรสินธ์ุ  ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ 51611
ผู้อนุมัติ(ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) นายจรัสพงษ์  สมานบุตร  ต าแหน่ง เลขานุการกรม โทรศัพท์ 55711
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (ส านัก และส่วน/ฝ่าย) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

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

1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพ่ือก าหนด
รูปแบบการจัดท าจุลสารสามิต (ร้อยละ 5)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน



ร้อยละ



5

2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอกรมอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ (ร้อยละ 5)



ร้อยละ

5

3. ส่งส านักบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการจัด
จ้าง  (ร้อยละ 10)



ร้อยละ

10

4. จัดท าบทความเพ่ือส่งเสริมสถาบันครอบครัวผ่าน
จุลสารสามิต (ร้อยละ 80)



ร้อยละ

20 20 20 20

Output :
จ านวนเล่มท่ีเผยแพร่ เล่ม       7,200       7,200     14,400
Outcome :
ร้อยละการรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชน

ร้อยละ 85 85
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 โครงการท่ี 61 สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์
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ส านักงานเลขานุการกรม
ไตรมาสท่ี 4

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ยง การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
สร้างความผูกพันธ์ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร
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