
 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

วิสัยทัศน ์: ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ตัวช้ีวัด : ๑. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท  ๒. ประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนจากการใช้นวัตกรรมอย่างน้อย ๑ นวัตกรรม   

             ๓. ระดับความส าเร็จของผลการศึกษามาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระดับ ๕  ๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการใช้มาตรการภาษีร้อยละ ๘๕ 
พันธกิจที่ ๑  การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง 
พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจที ่๓  พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส 

และเป็นธรรม 
พันธกิจที ่๔  ขับเคลื่อนนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง   

เป้าหมายท่ี ๓  ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  กลยุทธท่ี์ ๘.๓ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง   

เป้าหมายท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ กลยุทธท่ี์ ๕.๑  ๕.๓  ๕.๔ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง   

เป้าหมายท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ กลยุทธ์ท่ี ๙.๑  ๙.๒  ๙.๓ 
ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง   

เป้าหมายท่ี ๓  ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ กลยุทธ์ท่ี ๘.๔ 
ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ ๑ 

บูรณาการการจัดเก็บภาษ ี
อย่างมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ ๒ 
นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ ๓ 
บริหารองค์กร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิตที่ ๔  
ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม 

เพื่อไปสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ จัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลัง 
อย่างยั่งยืน 
๑.ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิต(สผษ.) 
๒.ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี(สผษ.) 
๓.พัฒนาและปรับปรุงการบริหารการจัดเก็บภาษี
ส าหรับสุรา เบียร ์และเอทานอล(สมฐ.๑) 
๔.จัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(สมฐ.๒)  
๕.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน(กวข.) 
๖.ตรวจสอบเครื่องด่ืมน้ าผลไม้และน้ าพืชผักเพื่อสังคม
ท่ีดี(กวข.) 
๗.แยกชนิดวัตถุดิบท่ีใช้ท าไวน์โดยใช้เทคนิค NMR 
(กวข.) 
๘. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน(สมฐ.๒) 
๙.ซ่อมบ ารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบ
เครื่องมือวัดปริมาณน ้าสุราแช่ออนไลน์(กตท.) 
๑๐.ติดต้ังเครื่องพิมพ์โค๊ดและระบบตรวจสอบการเสีย
ภาษีสุราแช่แบบใหม่(กตท.) 
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ สร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส
ในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ บูรณาการปราบปราม 
๑๑.ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย
สรรพสามิต(สตป.) 
๑๒.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการปราบปรามเพื่อ
บูรณการปราบปราม(สตป.) 
๑๓.บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ ามันเพื่อป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตอย่างยั่งยืน(กวข.) 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี 
๑๔.ตรวจสอบภาษี (Post Audit) (สตป.) 
๑๕.ตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการก ากับดูแล
(สตป.) 

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑  อ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑๖.พัฒนาการด าเนินงานเพื่อรองรับ Ease of Doing 
Business สินค้าสุรา(สมฐ.๑) 
๑๗.ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีส าหรับรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ต้นแบบ(สมฐ.๒) 
๑๘.ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี(สมฐ.๑) 
๑๙.พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้าน้ ามันหล่อลื่น
และน้ ามันท่ีคล้ายกัน(กวข.) 
๒๐.ปรับปรุงและมาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษี 
(สมฐ.๒) 
๒๑.ทบทวนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต 
(สกม.) 
๒๒.สัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบ
ยาสูบ(สมฐ.๑) 
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒  สรา้งความพึงพอใจ ความเช่ือมั่น 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑ สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษ ี
เพื่อดูแลสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
๒๓.ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพหรือ 
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม(สผษ.) 
๒๔.พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสีเขียว(Green Tax) 
(สผษ.) 
๒๕.พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ ามันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นท่ีมิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
(กวข.)  
๒๖.บูรณาการสรา้งจิตส านึกเพื่อลดการบริโภคสินค้าท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม(สลก.) 
๒๗.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ(สลก.) 
๒๘.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของกรมสรรพสามิต(สลก.) 
๒๙.สรรพสามิตสัญจร(สลก.) 
  

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑  บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑.๑ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓๐.จ้างท่ีปรึกษาส ารวจและออกแบบปรับปรุงส านักงาน(กพร.) 
๓๑.ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน(กพร.) 
๓๒. PMQA(กพร.) 
๓๓.ปรับปรุงกระบวนการท างานและประเมินผลโครงการพัฒนา
องค์กรแบบบูรณาการ(กพร.) 
๓๔.ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล(กตน.) 
๓๕.จัดท าสื่อให้ค าปรึกษาแนะน าและเสริมสร้างความรู้แก่หน่วยรับ
ตรวจเชิงรุก(กตน.) 
๓๖.ติดตามการรับและน าส่งเงินรายได้ในระบบ GFMIS(สคร.) 
๓๗.ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี(สคร.) 
๓๘.ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูล
สารสนเทศ(ศทส.) (๒๐ลบ.) 
๓๙.พัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน
(ศทส.)(๑๖ลบ.) 
๔๐.จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัย 
(Network and Security System)(ศทส.))(๕๕.๐๐ลบ.) 
๔๑.จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และอุปกรณ์(ศทส.)(๔๐.๘๐ลบ.) 
๔๒.จัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT(ศทส.)(๒๕ลบ.) 
๔๓.ติดต้ังระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร(ศทส.)(๕.๘๘ลบ.) 
๔๔.จัดท าฐานข้อมูลปริมาณน้ าตาลในเครื่องด่ืมและสินค้าอื่นๆ   
เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บภาษี(กวข.) 
๔๕.จัดซื้อพร้อมติดต้ังจ านวนผู้ใช้ระบบการจัดการข้อมูล
(LIMS)(กวข.) (๘ลบ.) 
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเรียนรู้ 
อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๑ พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรสู่ความเป็นสากล 
๔๖.พัฒนาทรัพยากรบุคคล(สบค.) 
๔๗.จัดการความรู้(สบค.) 
๔๘.เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายใน(กตน.) 
๔๙.แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(สบค.)  
๕๐.เพิ่มศักยภาพงานด้านการตรวจพิสจูน์และจัดการของกลาง(สกม.) 
๕๑.ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการด าเนินคดี(สกม.) 
๕๒.สัมมนาหลักสูตรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการติดตาม  
เงินคืนกรณีโครงการรถยนต์คันแรก(สกม.) 
๕๓.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(สบค.) 
๕๔.กรมสรรพสามิตใสสะอาด(สบค.) 
๕๕.ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสู่มาตรฐานสากล(กพร.) 
๕๖.ศึกษาเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กร(กพร.) 
๕๗.ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรับและจ่ายแสตมป์สรรพสามิต
(สคร.) 
๕๘.ก่อสร้างส านักงานสรรพสามิตและบา้นพักข้าราชการ(กตท.) 

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑  เป็นองค์กรในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานและการบริการ 
อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๑ ขับเคลื่อนนวัตกรรมและ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
๕๙.ปฏิรูประบบภาษี(รูปแบบแสตมป์)(สมฐ.๑) 
๖๐. Excise Innovation Awards #๗(สบค) 
๖๑.ส ารวจราคาขายปลีกและจัดท าฐานข้อมูล
ราคาขายปลีกส าหรับสินค้าสุรา ยาสูบ และ
เครื่องด่ืม(สผษ.) 
๖๒.ติดต้ังมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ทางไกลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีเครื่องด่ืม
(สมฐ.๑) 
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 (นายสมชาย  พูลสวัสดิ์) 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 
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