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บทท่ี 1 

บทน า 

1. หลักการ และเหตุผลในการด าเนินโครงการ 

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

บริบททางด้านเศรษฐกิจที่นานาประเทศมีแนวโน้มในการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจหรือมีการเปิดการค้าเสรี

(Free Trade Area: FTA) ทั้งในรูปแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจหรือ      

การเปิดเขตการค้าเสรีนั้น ก็เพ่ือสร้างบรรยากาศในการค้าระหว่างประเทศ ลดอุปสรรคต่างๆในการค้า ทั้งใน

รูปแบบของอุปสรรคทางการค้าที่เป็นภาษี(Tariff Barriers) และอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff 

Barriers) นอกจากนี้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังเป็นการส่งเสริมอ านาจในการต่อรองให้แก่ประเทศสมาชิก 

เพ่ือต่อรองกับประเทศนอกสมาชิกอีกด้วย 

ทั้งนี้ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับประชาคมอาเซียน(Asean Community) โดยมีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งทุกประเทศอยู่ในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน 
พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งประชาคมอาเซียนนั้นเป็นการรวมกลุ่มกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ตามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ 3)ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community: ASCC) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงภารกิจของกรมสรรพสามิตที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลแล้ว พบว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีส่วนเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อ              
การด าเนินงานของกรมสรรพสามิตมากท่ีสุด 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กลายเป็นฐานการผลิตร่วมขนาดใหญ่โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในอาเซียน สร้างตลาดการค้าขนาด
ใหญ่ ส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง(Economy of Scale) ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งถ้าหาก
ประเทศไทยสามารถใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการใช้จุดแข็งด้านการมีเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ การเป็นฐานการผลิต ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง รวมถึงประเทศไทยยังเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า (Regional logistics and distribution hub) ซึ่งเป็นประตูในการ
ขนส่งและกระจายสินค้า (Regional gateway) ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยสูงขึ้น และจะท าให้ภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสูงขึ้นอีกด้วย 

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้นประกอบกับแนวทางในการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตที่ต้องการก้าว

ขึ้นมาเป็นผู้น าทางความคิดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้แก่ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ถูกผลักดันให้เป็นวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิตในปี 2558 ดังนี้ “ผู้น าการจัดเก็บภาษี

เพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” และก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆเพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถด าเนินงาน

ให้ไปสู่วิสัยทัศน์ได้ โดยยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตปี 2558 มีดังนี้ (1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

เพ่ือส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ และปราบปรามแบบบูรณาการ 

(3) เป็นผู้น าในการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานในประชาคมอาเซียน (4) ปฏิรูปการบริการสู่

การเป็นองค์กรชั้นน าในระดับสากล (5) พัฒนาองค์กรแบบพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ

แนวทางประชาคมอาเซียน ด้วยเหตุผลข้างต้นกรมสรรพสามิตจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท าให้เกิดการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานมากขึ้น  

นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศของยุทธศาสตร์ระดับบน เช่น 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12         

(พ.ศ.2560 - 2579)  และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง เป็นต้น เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ระดับบนได้เป็นอย่างดี ที่ปรึกษาจึงจัดท ายุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี           

เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2564 เพ่ือให้ตรงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ส าหรับยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2559 

นั้น ได้จัดท าเป็นยุทธศาสตร์รายปีแทน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะท าให้ ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์              

การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับบน และสามารถน าไปต่อยอด        

ในยุทธศาสตร์ระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นที่ปรึกษายังศึกษาภาษีในรูปแบบของโซ่อุปทานและโซ่คุณค่าที่สามารถบ่งชี้ได้ถึงทิศทาง

แนวโน้มของการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตของสินค้าและบริการจากอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตได้มี

การจัดเก็บที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Excise Tax Supply Chain and Value Chain 

Strategic Mapping) จากฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและวางแผน

ในอนาคตเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ท าให้   

การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของกรมสรรพสามิต 
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ที่ปรึกษาคาดหวังว่ายุทธศาสตร์การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จะสามารถผลักดันให้กรมสรรพสามิตสามารถด าเนินการเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์      

ที่วางไว้ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ และยังเป็นการส่งเสริมฐานะทางการคลังให้แก่ภาครัฐ 

ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติได้อีกด้วย 

 

2 วัตถุประสงค ์

 เพ่ือศึกษาทบทวน แผนแม่บทต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต

ที่เป็นพลวัตรองรับการเปิดการค้าเสรีต่าง ๆ 

 เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตหลังจาก        

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต 

 ศึกษาทบทวน และก าหนดโซ่อุปทานของการจัดเก็บภาษี (Excise-tax Supply Chain) เพ่ือจัดท า            

ความเชื่อมโยงของโซ่มูลค่าที่ เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี (Value Chain Strategic Mapping)       

เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเปิดการค้าเสรีต่าง ๆ 

 เพ่ือศึกษาและจัดท าแนวทางกลยุทธ์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (Strategic Plan) สนับสนุนการสร้าง

ความได้เปรียบและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ น าไปสู่การจัดเก็บภาษีหลั งจากการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้กับประเทศไทยโดยเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจเป็นส าคัญ 

 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

ของกรมสรรพสามิต 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ข้อมลูแผนยุทธศาสตร ์

        2.1 นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้อง (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 / แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง) 

 ในการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่เป็นพลวัตรองรับการเปิดการค้าเสรีต่าง ๆ  
ที่ปรึกษาจะท าการศึกษาโดยด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์การบริหารงานของประเทศ        
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12) และ
กระทรวงการคลัง (ดังรูปที่ 2-1) เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ และน าเสนอแนวความคิดการจัดท ายุทธศาสตร์ 5 ปี  

 

รูปที่ 2 – 1 ล าดับความสอดคล้องในการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี 

ที่ปรึกษาได้น า “กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)” มีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ และมาตรการเฉพาะ 
ซึ่ ง เป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่องค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่ งด า เนินการไปพร้อมกัน  
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ในทุกด้าน อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนและความเสี่ยงด้านโครงสร้างที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยเข้าสู่การเป็นสังคม
สูงวัยมากขึ้นตามล าดับ ในขณะที่คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยยังต่ า และรายได้ต่อหัวรวมทั้งการออม  
ยังต่ ากว่าระดับที่ท าให้การด าเนินชีวิตมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงได้ และนอกจากด้านโครงสร้าง
ประชากรแล้วยังมีปัจจัย และเงื่อนไขภายในประเทศ ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาน 
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิต และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน  
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ที่มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ด้านความอ่อนแอ
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ของการบริหารราชการแผ่นดินที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฎิรูประบบราชการ และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังน าผลของการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายนอกและภายในที่จะส่งผลต่ออนาคต  
ของประเทศไทย ในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ (1) กระแสโลกาภิวัตน์
ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงและความท้าทายมากขึ้น จากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ (2) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ      
ในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย       
(3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน 
และเงินทุน (4) เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) จะกระทบกับ
ธุรกิจและการด ารงชีวิตของคน (5) ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น          
(6) น้ ามันมีปริมาณลดลง และมีราคาสูงขึ้น การผลิตพืชพลังงานทดแทนจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางอาหารของโลก (7) ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และ(8) การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี
ระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่มีความเข้มข้นมากขึ้น 

จากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน บริบท และเงื่ อนไข  
การพัฒนาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายของวิสัยทัศน์ 
การพัฒนาประเทศ ที่น าพาไปสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องก าหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ การสร้างความเข้าใจ
และร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาคประชาชน เอกชน ประชาสังคม ให้ร่วมกันเดินไปสู่
เป้าหมายของชาติในระยะยาว 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จากการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประ เด็ นที่ เ ชื่ อม โยงกับแผนยุทธศ าสตร์  เ พ่ื อ เป็ นแนวทาง ในการจั ดท า แผนยุทธศาสตร์  5 ป ี
ของกรมสรรพสามิต พบว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)            
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตในหลายประเด็น 

ดังนั้น ในกรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรมสรรพสามิต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)      
เพ่ือช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเจริญเติบโตของประเทศ เศรษฐกิจมีการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5                      
ผลิ ตภัณฑ์ มวลรวม ในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่ อหัว (GNP Per Capita)  
ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์.) และ 301,199 บาท 
(8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8 (การขยายตัวของ  
การลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี) 

ดังนั้น แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ที่ ให้ความจ าเป็น 
ในการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยส่งเสริมด้านการเชื่อมโยงกับประเทศ  
เพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นโอกาสที่เกิดจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ 
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ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ พร้อมส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์ส าหรับการค้าการลงทุน 
โดยค านึงถึงผลิตภัณฑ์และกระบวนการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในโซ่อุปทาน   
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า  
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน และการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาค ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ  พร้อมทั้ง
สนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การกระจายรายได้ให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคม 
มีคุณภาพ และมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

ในด้านของความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ                
ฉบับที่ 12  ยังสนับสนุนมาตรการด้านการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการส่งเสริมการผลิต/การลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการจัดการมลพิษ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิต และ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  

ในระดับกระทรวง แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังปีพ.ศ. 2556 – 2559 กระทรวงการคลังได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลัง และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจที่ต้องด าเนินการ 4 ข้อ ดังนี้  

1) เสนอแนะ และก าหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน  
2) เสนอแนะ และก าหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี  
3) เสนอแนะ และก าหนดนโยบายรายจ่าย และหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่าย                     

และหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ  
4) บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ  

โดยมีเป้าหมายคือ 

1) การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และสังคม (Narrowing Inequality Gap)  
2) การสนับสนุนศักยภาพ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)  
3) การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
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ที่ปรึกษาได้สรุปประเด็นความเชื่อมโยงตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จนถึงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ปีพ.ศ. 2556 – 2559 เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบาย/มาตรการทางภาษีสรรพสามิตและไม่ใช่ภาษีในการจัดท ายุทธศาสตร์ 5 ปี ให้เป็นไปตาม
นโยบายการบริหารประเทศ ความเชื่อมโยงได้ดังแสดงในรูปที่ 2 – 2  

 
รูปที่ 2 – 2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ระดับชาติ สู่ กรมสรรพสามิต 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 กรมสรรพสามิตได้มีวิสัยทัศน์ที่ให้ความส าคัญในการเป็นองค์กรพลวัตเพ่ือ
การจัดเก็บภาษีที่เป็นมาตรฐานสากลปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้อม จนมาในระยะหลังซึ่งประเทศไทย  
ได้ประสบปัญหาด้านวิกฤตทางด้านพลังงาน ซึ่งกรมสรรพสามิตนั้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐบาลที่มีการจัดเก็บ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งก็คือ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์  
ในด้านของพลังงานเข้ามาจนมีวิสัยทัศน์เป็น  

        “องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีท่ีมีมาตรฐานสากลปกป้องสังคมสิ่งแวดล้อม และพลังงาน” 

         อย่างไรก็ตาม จากแนวทางในการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมสิ่งแวดล้อม และ
พลังงานนั้น เพ่ือให้การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี นี้สะท้อนถึงการก าหนดแนวทางที่จะสามารถน าไปใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

 2.2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ที่ปรึกษาได้จัดท าการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ ที่ปรึกษาจะท าการสัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือท าความเข้าใจ 
และสะท้อนความต้องการของผู้บริหารในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรมสรรพสามิต และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากภายนอกกรมสรรพสามิต น าไปสู่การพัฒนากรมสรรพสามิตในอนาคต โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
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 กลุ่มผู้บริหารกรมสรรพสามิต ประกอบด้วย ท่านอธิบดี ท่านที่ปรึกษา ท่านรองอธิบดี  
ท่านผู้อ านวยการส านัก ท่านสรรพสามิตภาค 

 กลุ่มเจ้าหน้าของกรมสรรพสามิตจ านวน 10 ภาค 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสยี (Stakeholder) ของกรมสรรพสามิต ได้แก่ อดีตผู้บริหารกรมสรรพสามิต 

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต (เช่น รถยนต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม  
ที่ไม่มีแอลกฮอล์ และยาสูบ) 

การสัมภาษณ์นี้ที่ปรึกษาได้มุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการกรมสรรพสามิตร่วมกันก าหนดนโยบาย และ
แนวทางในการบริหารกรมสรรพสามิตร่วมกัน รวมถึงการให้บุคลากรภายนอกกรมสรรพสามิต โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการมาให้ความเห็น และร่วมน าเสนอแนวทางต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ เช่น นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่กดดันในการพัฒนาให้เกิดเครื่องยนต์
ประหยัดพลังงาน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สามารถอ านวย
ความสะดวกให้กับภาคประชาชน/ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์  

นอกจากการสัมภาษณ์แล้ว ที่ปรึกษายังท าการศึกษาโอกาสในการจัดเก็บรายได้ในอนาคตของ         
กรมสรรพสามิต ในการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรมสรรพสามิต ที่ปรึกษาได้น าหลักการของ               
โซ่อุปทาน (Supply Chain) และโซ่มูลค่า (Value Chain) มาประยุกต์กับการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
ในรายสินค้าที่ส าคัญ ได้แก่ รถยนต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และยาสูบ  

เหตุผลที่ที่ปรึกษาได้นิยามสินค้า 4 รายการดังกล่าวว่า “อุตสาหกรรม” เนื่องจากที่ปรึกษาต้องการ
แสดงให้เห็นถึง การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในแต่ละสินค้า กรมสรรพสามิตมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจใน
กระบวนการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเหล่านี้ รวมถึงผู้บริโภค เนื่องจากการที่จะผลิตสินค้าทั้ง 4 
ชนิดนี้ได้ จะต้องมีอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุน และมีกลไกในการท าให้เกิดการบริโภค         
การเข้าใจในกลไกของอุตสาหกรรมตั้งแต่กิจกรรมก่อนการผลิต การผลิต การบริโภค หรือที่เรียกว่า                    
“โซ่อุปทาน (Supply Chain)” และการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ หรือที่เรียกว่า “โซ่มูลค่า 
(Value Chain)” เพ่ือที่จะก าหนดนโยบาย/มาตรการทางภาษี (จัดเก็บรายได้) และนโยบาย/มาตรการที่มิใช่
ภาษี (การสร้างเครื่องมือเพ่ือการควบคุม/ส่งเสริมกิจกรรมสู่สังคม) น าไปสู่การสร้างความสมดุลในการจัดเก็บ
ภาษี สนับสนุนภาคการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม สามารถสนับสนุนการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ให้กับประเทศ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ โซ่มูลค่า (Value Chain) มาประยุกต์
กับการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือเป็นแนวทางให้กรมสรรพสามิตใช้ในการก าหนดนโยบายในอนาคต  

โดยการน าโซ่อุปทาน (Supply Chain) และโซ่มูลค่า (Value Chain)  เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงกลไกและ
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ทั้งในระดับอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับสากล ของราย
สินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ โดยการก าหนดมาตรการทางภาษี  และมิใช่ภาษีเ พ่ือกระตุ้นให้เกิด 
การลงทุน การผลิต การบริโภคสินค้า รวมถึงการควบคุมความสมดุลของการบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
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โซ่อุปทาน เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่า (Value Added) ของสินค้าจากวัตถุดิบ 
(Raw Material) ไปเป็นสินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) กิจกรรมในโซ่อุปทานจะปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 
ทั้งคู่ค้าที่เป็น Supplier ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (Semi-Finished Goods) ซึ่งจะมี 
การส่งต่อและส่งมอบจนกระทั่งวัตถุดิบหรือสินค้าผ่านผู้ผลิตกลางน้ า (Midstream Manufacturer) และผู้ผลิต
ขั้นสุดท้าย (Downstream Manufacturer) ที่มีกิจกรรมการแปรรูป ผลิต ประกอบ บรรจุ จนเป็นสินค้า และ
ได้มีการน าส่งไปสู่ลูกค้าขั้นสุดท้าย (End Customer) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวหากต้องการให้มีประสิทธิภาพ 
และมีความสามารถในการแข่งขันจ าเป็นต้องร่วมมือของทุกองค์กรซึ่งอยู่ ในโซ่อุปทาน (Chain Collaborate) 
ทั้งภาคเอกชน/ผู้ผลิต/ผู้ค้า รวมถึงภาครัฐ ที่จะท าให้สินค้าซึ่งมีการส่งต่อในแต่ละช่วงตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละช่วงห่วงโซ่ 

ดังนั้นความเข้าใจโซ่อุปทานของธุรกิจที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า  
ดังแสดงในรูปที่ 2 - 3 จึงจ าเป็นส าหรับกรมสรรพสามิตในการเห็นถึงการใช้นโยบายทางภาษีเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน ให้เกิดการผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ 

 

รูปที่ 2 - 3 ความสัมพันธ์ของ Backward Integration, Vertical Integration, และ 
Balance Integration ใน Vertical Integration 

ที่มา: https://www.strategicmanagementinsight.com/topics/vertical-integration.html\ 
         
        2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด า เนินงานของกรม
สรรพสามิต (SWOT) การจัดสัมมนายุทธศาสตร์ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2560-2564  
 
        ที่ปรึกษาได้น าหลักการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต (SWOT) จากการ
จัดเก็บข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  ทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นทั้งจาก ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
        โดยจากทฤษฏีแนวทางในการวิเคราะห์ SWOT ที่ได้ชี้ให้เป็นว่า การก าหนดกลยุทธ์จ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกรมสรรพสามิต เพ่ือให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต (แผนยุทธศาสตร์) ได้เห็น         
ถึง “จุดแข็ง-จุดอ่อน” และ “โอกาส-อุปสรรค” รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือที่จะน ามาก าหนด

https://www.strategicmanagementinsight.com/topics/vertical-integration.html/


 
 
 
 
 

10 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิสัยทัศน์ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมสรรพสามิต (แผนยุทธศาสตร์) และตอบสนองระดับ
นโยบายน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  ดังนั้นที่ปรึกษาจึงได้น าเครื่องมือ 7S Mckinsey และ PESTEL มา
เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามล าดับ โดยการวิเคราะห์แบ่งตามล าดับ โดยเริ่มจาก ปัจจัย
ภายใน  ปัจจัยภายนอก PESTEL และ น ามาสรุปเป็น SWOT รายละเดียดดังนี้ 
        2.3.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน – 7S McKinsey 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Strengths-S และWeaknesses-W) ทางท่ีปรึกษาได้น า
กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์   (McKinsey 7S Framework)  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน Strength (จุดแข็ง) และ (จุดอ่อน)   
         2.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก – PESTEL 
         การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกรมสรรพสามิต 
นั้นก็คือ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
จัดเก็บรายได้และปราบปรามของกรมสรรพสามิต เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย กา รเงิน 
งบประมาณ สภาพแวดล้อม ซึ่งโอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกกรมสรรพสามิตปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ต่อการด าเนินการของกรมสรรพสามิต และ 
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกกรมสรรพสามิตปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบและจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือที่กรมสรรพสามิตจะได้
วางแผนในการปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญผลกระทบดังกล่าว ซึ่งเครื่องมือที่ได้
น ามาใช้ได้แก่ PESTEL ซึ่งประกอบไปด้วย การเมือง (Politic) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) 
เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฏหมาย(Legal) ซึ่งหลักการของ PESTEL ยัง
สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิตอีกด้วย  สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้         
 จุดแข็ง (Strength) 
 1. (Structure) การจัดโครงสร้างการบริหารงานรองรับภารกิจที่ชัดเจน และมีหน่วยงานทั่วประเทศ 
ท าให้สามารถบริการประชาชนและผู้เสียภาษีได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. (Strategy) มีกลยุทธ์ด้านนโยบายทันสมัย ทันเหตุการณ์ สนับสนุนวิสัยทัศน์ ทั้งยังมีการก าหนด
แผนงานโครงการสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายรวมทั้งมีรายงานและติดตามผลการปฏิบัติการ 
 3. (Strategy) มีอ านาจในการขยายฐานภาษี (ภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน) 
 4. (System) มีระบบ/กรอบการท างาน/การให้บริการ/ที่มีมาตรฐานทั้งระบบยังสามารถตรวจสอบ
ได้ รวมถึงการมีนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี (Good Governance) 
 5. (System) กรมสรรพสามิตมีแผนแม่บทในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน และ
มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น e-Payment และ การสนับสนุน Digital Economy ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เป็นรูปธรรม 
 6. (System) กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังที่มีนโยบายด้านการเงิน/การ
จัดเก็บรายได้ท่ีมีระบบมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 
 7. (Style) ผู้บริหารมีความทันสมัยให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการสั่งการ
และสื่อสาร  
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 8. (Style) ผู้บริหารระดับสูงมีนโยบายก าหนดไว้ชัดเจน มุ่งสู่เป้าหมาย และมีการประสานงานแบบมี
ส่วนร่วม มีการท างานเป็นทีม และมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีภาวะผู้น า สั่งงาน
รวดเร็ว สนองงานต่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
 9. (Staff) ปฏิบัติงานตามนโยบาย และค าสั่งอย่างเคร่งคัด รวดเร็ว 
 10. (Staff) มีบุคลากรตรงกับวุฒิการศึกษาตามสายงาน และมีความรู้ความสามารถ 
 11. (Skill) มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บภาษี การปราบปราม และบุคลากรมีความรู้   
ความช านาญที่หลากหลายตามภารกิจของกรมฯ     
 12. (Share Value) องค์กรมีการก าหนดค่านิยมให้ยึดถือปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวคิดในการท างานที่
ชดัเจน มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบภายใน รวดเร็ว เรียบง่าย มีความเคารพ วินัย ต่อผู้บังคับบัญชา 
 13. (Share Value) พนักงานในองค์กรยอมรับความเปลี่ยนแปลง และทันสมัย  
 
 จุดอ่อน (Weakness) 
 1. (Structure) โครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบันครอบคลุมและมีความชัดเจนเฉพาะภารกิ จ
ภายในประเทศ ซึ่งยังไม่ได้รองรับภารกิจที่จะน าไปสู่การเพ่ิมการจัดเก็บรายได้ (เช่นจากสินค้าชนิดใหม่ หรือ 
การออกนโยบายการจัดเก็บ) เพ่ิมขึ้นในอนาคต จากเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ/นโยบาย ด้าน สังคม 
สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน จากสังคมโลก 
 2. (Strategy) การด าเนินกลยุทธ์ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจาก ความล่าช้า
ของการปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 3. (System) เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานราชการรวมถึงกรมสรรพสามิตไม่ได้มีนโยบายในการ
ขยายอัตราก าลังโดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเข้าทดแทน แต่ความพร้อมและความเสถียรภาพของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมบุคลากรยังไม่พัฒนาได้ทัดเทียมกัน จึงส่งผลให้ มาตรฐานการ
ท างาน ประสิทธิภาพการท างาน ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น ระบบฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันจึงส่งผลให้เกิดการ
ท างานเป็นลักษณะ Manual หรือ การเชื่อมโยงโครงข่ายและเครือข่ายสารสนเทศของ ส่วนกลางกับภูมิภาคยัง
ไม่สามารถรองรับงานอย่างเต็มรูปแบบ  
 4. (Style) ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายเชิงรุก ค่อนข้างน้อยรูป แบบการสื่อสารนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูงลงสู่ภาคปฏิบัติยังขาดน้ าหนัก 
 5. (Staff) การจัดคนลงกับต าแหน่งยังไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
 6. (Staff) อัตราก าลังไม่สมดุลกับปริมาณงานในหน่วยงาน และไม่รองรับต่อภารกิจของกรม
สรรพสามิต  
 7. (Staff) องค์ความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ ขาดการถ่ายทอดจากบุคลากรที่มีประสบการณ์
สู่บุคลากรรุ่นหลัง 
 8. (Staff) พนักงานในองค์กรขาดความตื่นตัว กับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 9. (Skill) บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 10. (Skill) ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาการบุคลากร และผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ มักไม่ได้
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้คนรุ่นหลัง ท าให้ขาดบุคคลากรเชี่ยวชาญในอนาคต 
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 11. (Share Value) ค่านิยมยังไม่มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และ องค์กรไม่มีกิจกรรมที่
เน้นให้เกิดค่านิยมร่วม ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดกิจกรรมให้เกิดค่านิยม ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการ
น าสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน รวมถึงยังขาดการปลูกจิตส านึกค่านิยมร่วมให้แก่บุคลากรขององค์กร และไม่มี
ค่านิยมร่วมในองค์กร ในการท างานให้องค์กรก้าวไกล 
 
 โอกาส (Opportunity) 
 1. (P) นโยบายของรัฐบาล มีการสื่อสารที่ชัดเจน ทั้งมีอ านาจเบ็ดเสร็จ น าไปสู่ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติ ในการบรรลุเป้าหมาย (ทั้งด้านกระบวนการ มาตรการและการแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบ) ใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค  
 2. (Eco) แรงผลักดันจาก AEC ท าให้ประเทศซึ่งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางแห่ง
ภูมิภาคส่งผลให้ได้โอกาสจากการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ และการสนับสนุนภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม/บริการ 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (High Value Added) รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลท าให้
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้ น าไปสู่การบริโภคเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสูงขึ้น 
 3. (S) นโยบายของกรมสรรพสามิต เป็นการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ดังนั้น
ภารกิจของกรมสรรพสามิตจะเป็นการเก็บภาษีเพ่ือสังคม ซึ่งจะส่งผลภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือ
สังคม 
 4. (T) นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้เป็น Digital Economy เป็นโอกาสที่จะท าให้หน่วยงาน
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต มีการพัฒนาและเชื่อมโยง เทคโนโลยี/เทคโนโลยี
สารสนเทศ และน าฐานข้อมูลที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี การปราบปรามหรือแม้กระทั่งการ
บริหารงาน และวางกลยุทธ์ของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. (Env) ปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน จึงเป็นโอกาสและเป็นปัจจัยสนับสนุนที่
จะใช้ภาษีสรรพสามิตเข้าไปควบคุมก ากับดูแลได้มากขึ้น ไปสร้างระบบมาตรฐาน หรือปรับปรุงระเบียบ 
 6. (L) ปัจจุบันนับเป็นช่วงเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ AEC จึงเป็นโอกาสในการแก้ไขกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมสรรพสามิต (ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับรัฐบาล กระทรวงการคลัง 
และกรมสรรพสามิตหรือแม้กระท่ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
 ภัยคุกคาม (Treat) 
 1. (P) นโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยังมี
ความแตกต่างกัน 
 2. (P) มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพ่ือสังคม พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ท าให้การใช้
นโยบายด้านภาษีสรรพสามิตเพ่ือการหารายได้ และ ควบคุมดูแล สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เป็นไปอย่าง
ล่าช้า 
 3. (P) นโยบายรัฐมีผลต่อการก าหนดเป้าหมายของกรมสรรพสามิต ตัวอย่างเช่น การลดอัตราภาษี
ในการจัดเก็บภาษีน้ ามันดีเซล เป็นต้น  
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 4. (Eco) ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤตการณ์ EURO Zone, การควบคุมเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน อาจส่งผลกระทบต่อการชะลอการลงทุนจากต่างชาติ และการชะลอตัว ต่อการบริโภคสินค้าและ
บริการที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟ่ือย และส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีในช่วงสั้นๆ  
 5. (Eco) การประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติส่งผลต่อการลงทุน มีการเคลื่อนย้านฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอ่ืน 
 6. (Eco) การเปิด AEC ท าให้สินค้าน าเข้าที่มีต้นทุนต่ ากว่า เข้ามาทดแทนสินค้าในประเทศ และ
ส่งผลให้ฐานภาษีต่ าลง น าไปสู่รายได้ท่ีเกิดจากการจัดเก็บภาษีลดลง 
 7. (S) นโยบายการจัดระเบียบสังคม มีผลต่อการจัดเก็บภาษี เช่น การจัดโซนนิ่งร้านขายสุรา 
นโยบายสุราชุมชน เป็นต้น 
 8. (S) การเปิด AEC จะท าให้มีช่องทางการลักลอบน าสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้ามามากขึ้นส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม  
 9. (T) นโยบายและระเบียบปฏิบัติ (กฎหมาย/ระเบียบ) ในการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี/เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติและน าไปสู่การเป็น Digital Economy ของภาครัฐยังไม่สามารถท าได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 10. (Env) ผู้เสียประโยชน์จากผลของมาตรการของกรมสรรพสามิตที่เก่ียวข้องกับ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน มักไม่ให้ความร่วมมือและต่อต้าน 
 11. (L) กฎหมายแต่ละประเทศยังไม่สัมพันธ์กัน และการแก้ไขกฎหมายไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังกฎหมายบางประเด็นยังขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นๆ 
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ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน – 7S McKinsey และ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก – PESTEL 
PESTELที่ปรึกษาได้น ามาสรุปเป็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อกรม
สรรพสามิต (SWOT ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อกรมสรรพสามิต (SWOT )  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีโครงสร้างการบริหารงานและการมอบอ านาจ
การบริหารงานครอบคลุมทั่วประเทศ ท าให้บริการ
ประชาชนและผู้เสียภาษีได้อย่างทั่วถึง 
2. มรีะบบงานที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหารองค์กรมีการมอบหมายนโยบายที่ชัดเจน
และให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการบริหารงานและการบริการ 
4. บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บ
ภาษีและปราบปรามอย่างแท้จริง 
5. องค์กรมีการก าหนดค่านิยมให้ยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวคิด 
6. มีทรัพยากรด้านงบประมาณท่ีเพียงพอและ 
มีกลไกในการใช้ที่ยืดหยุ่น 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดเสถียรภาพ เนื่องจาก
ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ร่วมกับกระทรวงการคลัง ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมความเสถียรของระบบได้ด้วยตนเอง 
2. อัตราก าลังยังไม่เพียงพอและรองรับกับปริมาณงาน 
ทั่วประเทศ 
3. บุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์การท างาน 
อย่างเต็มศักยภาพ 
 

โอกาส (Opportunity) 
1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรสามารถ 
ใช้เครื่องมือทางภาษีในการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ 
ที่ดีรวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 
2. การเข้าสู่ AEC ท าให้ประเทศไทยซึ่งอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค 
3. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเป็นองค์กร 
Digital Economy เป็นโอกาสที่จะท าให้หน่วยงาน
สามารถปฏิรูปการท างานได้อย่างเหมาะสมกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น 
4. กระแสสังคมในปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

 

ภัยคุกคาม (Treat) 
1.  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบภายในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี 
ยังมีความแตกต่างกันและไม่สัมพันธ์กัน 
2. นโยบายรัฐบางประเด็นส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร  
3. ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก อาจส่งผลกระทบต่อการ
ชะลอการลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดเก็บ
ภาษีได้ 
4. การเข้าสู่ AEC ท าให้มีช่องทางการลักลอบน าสินค้า 
ที่เลี่ยงภาษีเข้ามามากข้ึน ท าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
5. ผู้เสียประโยชน์จากผลของมาตรการของกรมสรรพสามิต            
มักไม่ให้ความร่วมมือและต่อต้าน 
6. การประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ป ี(พ.ศ. 2560 -2564) 
 

          รูปท่ี 2.4 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 จากผลการศึกษาที่ปรึกษาสามารถน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โดยที่ความเชื่อมโยง
ระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ แสดงในรูปที่ 4 ได้ดังนี้  และ รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ              
กรมสรรพสามิต ดังนี้  

วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต 5 ปี 

“ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

ส าหรับการชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์: ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่ใช้
ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป้าหมายหลักกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน 
พ.ศ. 2558) ได้จ านวน 439,091.05 ล้านบาท (เป้าหมาย 421,400.00 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 17,691.05 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.20 และบรรลุวิสัยทัศน์ ส าหรับการจัดเก็บรายได้ในอีก 5 ปี (ปีที่ 5 – พ.ศ. 2564)  
ซึ่งประมาณการรายได้การจัดเก็บภาษีในยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564  คาดว่ากรมสรรพสามิตน่าจะ
จัดเก็บรายไดภ้าษีประมาณ 793,437.16  ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 โดยมีอัตราการเติบโตของรายโดยเฉลี่ยที่
ร้อยละ 8 ในแต่ละปีนับจาก ปี พ.ศ. 2559 ที่ประมาณ 540,000 ล้านบาท 
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 5 ปี  
1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าประสงค์  793,437.16 ลบ.  
2. นวัตกรรมทางภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 10 มาตรการ  
3. จ านวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 15 โครงการ 
 

พันธกิจกรมสรรพสามิต 5 ปี 
1. การจัดเก็บภาษีเพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง  
2. การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และการสนับสนุนการอ านวยความสะดวก 
3. การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีเพ่ือปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
4. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ที่ปรึกษาได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากทั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และบุคคลที่เกี่ยวข้องจาก

ภายนอก ซึ่งที่ปรึกษาได้น าข้อคิดเห็นต่างๆ มาประมวลผลจึงได้พันธกิจส าหรับยุทธศาสตร์ 5 ปี ของกรม
สรรพสามิต ประจ าปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2564 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจากการศึกษาตั้งแต่นโยบายระดับชาติ
ที่มุ่งเน้นการยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสี
เขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการค้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาค
บริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายที่ส าคัญในด้านการสนับสนุนศักยภาพและเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) และ
การศึกษาวิวัฒนาการของวิสัยทัศน์ และ พันธกิจของกรมสรรพสามิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จน ถึงปัจจุบัน  
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แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี 
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ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเสถียรภาพการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ 
ตัวชี้วัด :  ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเพ่ิมข้ึนปีละ 8% 

เป้าประสงค์ที ่1.1 จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัด :   ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต (ร้อยละ 100) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  การจัดเก็บภาษีเพื่อฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน 
ตัวช้ีวัด :  ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 793,437.16 ล้านบาท 
ค าอธิบาย : เป็นยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพได้รายได้ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้มีการก าหนดมาตรการทางภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้ให้กับ
ภาครัฐบาล โดยส าหรับกรมสรรพสามิตนั้นเป็นกรมจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บภาษีเพ่ือปกป้อง สังคม สิ่งแวดล้อม 
และ พลังงาน จึงจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายเพ่ือควบคุมการบริโภค หรือส่งเสริมพฤติกรรม ทางเศรษฐกิจ โดย
มาตรการทางภาษีสรรพสามิตสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภค การผลิต หรือวิธีด าเนินการ
ธุรกิจบางชนิดเพ่ือมิให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยการเพ่ิมอัตราการขยายฐานภาษ ี

 
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บูรณาการการตรวจสอบและปราบปรามหน่วยงานภายในและภายนอก 

  ตัวช้ีวัด :   จ านวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการงานอย่างน้อย 5 หน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1  การบูรณาการการปราบปราม 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น (ร้อยละ 10) 
ค าอธิบาย : ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีการหลีกเลี่ยงการช าระภาษี

สรรพสามิตอยู่เป็นจ านวนมาก โดยผู้ประกอบการได้มีเจตนาท าการลักลอบ หรือแม้กระทั่งแจ้งราคาสินค้า 
(น าเข้าต่ ากว่าความเป็นจริง) ซึ่งการกระท าผิดนี้ผู้ประกอบการได้อาศัยการตีความทางกฎหมายที่คลุมเครือ
หรือไม่ชัดเจน รวมถึงการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย/กฎระเบียบของกรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรให้มีการบูรณาการการปราบปรามระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องทั้งการก าหนด
กฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการร่วมมือปฏิบัติงานร่วมกัน 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 ตรวจสอบภาษีได้อย่างถูกต้อง และโปร่งใส 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของจ านวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ที่รับการตรวจสอบภาษี 

ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้ังหมด 
กลยุทธ์ที ่1.3.1  การตรวจสอบภาษีเชิงรุก 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของจ านวนภาษีท่ีได้จากการตรวจสอบภาษีเชิงรุกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
ค าอธิบาย : ปัจจุบันในยุค Digital Economy ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจที่รวดเร็ว 

สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความซับซ้อนของธุรกิจที่มีมากขึ้น รวมถึงการค้าเป็น
การค้าไร้พรมแดน (Trade Globalization) หรือการเปิดเสรีทางการค้าท าให้เพิ่มปริมาณและโอกาส           ใน
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตให้มีมากขึ้นแต่จะส่งผลแปรผันในภาระการท างานของเจ้าหน้า ที่                
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กรมสรรพสามิตให้มีมากขึ้น แต่ในทางกลับกันหากไม่มีการจัดการที่ดีเพ่ือลดภาระงานอาจจะมีการเปิดโอกาส
ในการกระท าผิดและการลักลอบย่อมมีมากขึ้น  

ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือท าการตรวจสอบภาษีเชิงรุก  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงลดภาระงาน โดยการประยุกต์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
โซ่อุปทาน และการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ Big Data & Data Mining 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
ตัวช้ีวัด :  จ านวนมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 3 มาตรการ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 อ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
ตัวช้ีวัด :  จ านวนมาตรการ/กฎหมายเพ่ืออ านวยสะดวกให้ผู้ประกอบการ  

3 มาตรการ 

กลยุทธ์ที่ 2.1   ส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ 
ตัวช้ีวัด :   จ านวนกฎหมายที่มีการปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 

ผู้ประกอบการอย่างน้อย 2 ฉบับ 
ค าอธิบาย : ปัจจุบันการก าหนดนโยบายหรือมาตรการทางภาษีของกรมสรรพสามิตถือได้ว่า

มีผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงจ าเป็นที่
จะต้องน าแนวทาง/มาตรการในการใช้ภาษีสรรพสามิตในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งการบูรณา
การของมาตรการทางภาษีสรรพสามิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มาตรการนั้นสามารถน าไปใช้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ด้วยหลักการ Supply Chain ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทั้งระบบ
เพ่ือการลดการเกิดปัญหาคอขวด (Bottleneck) เพ่ือให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งยังเป็นภาษีที่ ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การมีทรัพยากรธรรมชาติใช้ได้ตลอดจนส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
 
เป้าประสงค์ที่ 2.2 พัฒนากระบวนการอ านวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด :  จ านวนกระบวนการที่มีการลดขั้นตอนการด าเนินงานร้อยละ 20 

อย่างน้อย 2 กระบวนการ 
กลยุทธ์ที่ 2.2   การเพิ่มประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวก (Ease of 

Doing Business) 
ตัวช้ีวัด :   ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานลดขั้นตอนการด าเนินงาน

ร้อยละ 100 
ค าอธิบาย : Ease of Doing Business เป็นการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไป

ประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยธนาคารโลกได้น าขั้นตอน/กระบวนการช าระภาษี (Tax Paying) 
จัดเป็นหนึ่งในเรื่องของการอ านวยความสะดวก ซึ่งธนาคารโลกได้จัดอันในเรื่องขั้นตอนการช าระภาษี         
ดังนั้น กรมสรรพสามิตซึ่งเป็นหนึ่งในกรมจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่การลงทุนที่สูงที่มีผลต่อ
พัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น รถยนต์ ปิโตรเลียม เครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์
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และไม่มีแอลกอฮอล์ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ลงทุน นอกจากนั้น การพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือสนับสนุนการอ านวยความสะดวก     
ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของกรมสรรพสามิตในการให้บริการประชาชน และพัฒนา            
กรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพการท างานอีกด้วย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รองรับ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด  : อัตราการบริโภคสินค้าที่ส่งผลเสียต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานลดลงร้อยละ 2 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ลดผลกระทบทางสังคม 
ตัวช้ีวัด :  จ านวนมาตรการภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 4 มาตรการ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีปกป้องสังคม  
ตัวช้ีวัด :  จ านวนมาตรการ/กฎหมายเพื่อปกป้องสังคม 2 มาตรการ 
ค าอธิบาย : “สินค้าบาป/บริการบาป” หรือ “Sin Product & Sin Service” ที่ไปสู่การ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งภาษีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการบริโภค และน าเงินภาษีที่จัดเก็บไปเยียวยา
ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากผลของการบริโภค/ใช้บริการ สินค้าและบริการดังกล่าว อย่างไรก็ตามสินค้าและ
บริการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับกรมสรรพสามิต และประเทศชาติ ดังนั้นกรมสรรพสามิตจ าเป็นต้อง
สร้างมาตรการที่คู่ขนานคือสนับสนุนสินค้า/บริการ พร้อมกลยุทธ์ในการเยียวยารักษาผลกระทบจากสินค้า/
บริการ โดยใช้แนวทางผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ    

 
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ลดจ านวนผู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณ    

CO2 Equivalent 
ตัวช้ีวัด :  - จ านวนมาตรการ/กฎหมายเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อม 2 มาตรการ  

- ปริมาณ CO2 Equivalent ลดลงร้อยละ 20 (แต่ละสินค้า) 
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด :  อัตราการบริโภคสินค้าที่ท าลายสิ่งแวดล้อมลดลง ร้อยละ 2 
ค าอธิบาย  : ปัจจุบันการก าหนดนโยบายหรือมาตราการทางภาษีของกรมสรรพสามิตถือได้

ว่ามีผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย เนื่องจากสินค้าหลักที่              
กรมสรรพสามิตจัดเก็บกว่าครึ่งจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีผลต่อการแข่งขันของประเทศ 
เช่น รถยนต์ ปิโตรเลียม เป็นต้น นอกจากนั้นด้วยบทบาทของกรมสรรพสามิต ที่ท าการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ภาษีกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็น Trend ของภาษีใหม่ของโลกในสภาวะผลกระทบ
จาก Global Warming และ Climate Change ซึ่งกรมสรรพสามิตสามารถใช้เป็นเครื่องมือ (Tool) ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก อีกทั้งยังเป็นการปกป้อง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การมีทรัพยากรธรรมชาติใช้ได้ตลอดไปส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละคะแนนความโปร่งใสของกรมสรรพสามิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
   ร้อยละความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 บริหารองค์กรอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรม 
ตัวช้ีวัด :  - ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 
 - จ านวนผู้ใช้บริการออนไลน์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
กลยุทธ์ที่ 4.1   บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และ

ตรวจสอบได้ 
 ตัวช้ีวัด:  จ านวนกระบวนการที่ลดระยะเวลาการให้บริการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

ค าอธิบาย :  บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย และ
ตรวจสอบได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้สร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 เป็นองค์กรคุณธรรมระดับประเทศและบุคลากรเป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด :  - จ านวนรางวัลด้านความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต 1 รางวัล 

- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบขีดสมรรถนะขั้นสูง 
ร้อยละ 70 ของบุคลากรที่เข้าทดสอบ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรู้ สู่ความเป็นสากล    
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบขีดสมรรถนะขั้นสูง ร้อยละ 50 
ของบุคลากรที่เข้าทดสอบ 

ค าอธิบาย :  จากการเข้าสู่ยุคการค้าเสรี กรมสรรพสามิต เป็นหนึ่งในกรมจัดเก็บภาษีที่
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าที่รวดเร็วรวมถึงการเข้าสู่ยุค 
Digital & Green Competitive ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงควรจะต้องมีการ
วางแผนการพัฒนาทักษะความรู้ขององค์กรเพ่ือตอบสนองมาตรการทาง
ภาษี และไม่ใช่ภาษี ที่เกี่ยวข้องจากเงื่อนไขการค้าต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบายที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที ่
12 

การหลุดพ้น
จากกับดัก
รายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการคลัง 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางการคลัง 

สนับสนุนศักยภาพ
และความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

เป็นองค์กรต้นแบบที่มี
ธรรมาภิบาล 

พันธกิจกรม
สรรพสามิต 

การจัดเก็บภาษี
เพ่ือความยั่งยืน
ทางการคลัง 
 

การเพ่ิม
ความสามารถใน
การแข่งขันให้กับ
ประเทศ และการ
สนับสนุนการ
อ านวยความสะดวก 

การขับเคลื่อน
มาตรการทางภาษี
เพ่ือปกป้องสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน 

การพัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 
กรมสรรพสามิต 

1. สร้าง
เสถียรภาพ 
การจัดเก็บภาษี
แบบบูรณาการ 

2. การเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันให้กับ
ประเทศ 

3. ขับเคลื่อน
นโยบายภาษีเพ่ือ
สังคม สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน 
รองรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

4. การบริหารงาน 
อย่างมีธรรมาภิบาล 
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2559 

วิสัยทัศน์ ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมาย 496,300 ลบ.  
2. นวัตกรรมทางภาษีเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 2 มาตรการ  
3. จ านวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 

พันธกิจ 1. บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสถียรภาพทางการคลัง 
2. พัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม 
3. ส่งเสริมนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและทันสมัย 
5. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ 1. สร้างเสถียรภาพการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ 
  2. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม 

3. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 

 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ 1.1  บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1  บูรณาการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1.2  พัฒนามาตรการในการจัดเก็บภาษีสินค้า และบริการให้ครอบคลุมและสอดคล้อง

ตามนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ 1.2.1   พัฒนากระบวนการในการอ านวยความสะดวก และเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 1.3  พัฒนากฏระเบียบให้การจัดเก็บภาษีทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ที่ 1.3.1   มีมาตรการ ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกฎระเบียบ 
เป้าประสงค์ที่ 2.1  ก ากับระบบตรวจสอบ ป้องกัน และ ปราบปรามให้เป็นมาตรฐาน สากล 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1   เพ่ิมประสิทธิภาพ และบูรณาการงาน ตรวจสอบ ก ากับ ป้องกันและปราบปราม 
เป้าประสงค์ที่ 2.2  สร้างความเป็นธรรม และโปร่งใส ในการควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 
กลยุทธ์ที่ 2.2.1  สร้างมาตรฐานความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและลดการใช้ดุลพินิจ  

โดยการใช้เทคโนโลยี 
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เป้าประสงค์ที่ 3.1  เป็นผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานในประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.1   พัฒนาระบบภาษีท่ีเป็นสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน และ 

ภายนอก 
เป้าประสงค์ที่ 3.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส่งเสริมความรับผิดชอบ 
     ต่อสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.2.1   สร้างความสัมพันธ์อันดี ความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 4.1  เป็นผู้น าด้านการบริการ ที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.1.1   เพ่ิมขีดความสามารถในการอ านวยความสะดวก และมีบริการที่เข้าถึงกลุ่ม 
เป้าประสงค์ที่ 4.2  มีการบริการตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4.2.1   พัฒนาการบริการตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 4.3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแบบบูรณาการ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4.3.1  ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหนือ 

ความคาดหมาย 
เป้าประสงค์ที่ 5.1  บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 5.1.1   มีมาตรฐานและระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
เป้าประสงค์ที่ 5.2  บุคลากรมีความรู้ทักษะในการท างานอย่างมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 5.2.1   พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 5.3  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้มีการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 5.3.1   ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้  
เป้าประสงค์ที่ 5.4  สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความผูกพันต่อองค์กร  
กลยุทธ์ที่ 5.4.1   ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต  
   2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติบูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ 
   3. โครงการบูรณาการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี การควบคุมตรวจสอบ และ 
ก ากับดูแล สินค้าสุรา  
   4. โครงการปรับปรุงกระบวนงานการขออนุญาตเกี่ยวกับสินค้าสุรา ยาสูบและยาเส้น 
   5. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดท าบัญชีและงบเดือน 
   6. โครงการจัดท าแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรถยนต์นั่งและมาตรฐานระบบความปลอดภัย
เชิงก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)  
    7. โครงการปรับปรุงร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษี
สรรพสามิต ส าหรับรถยนต์ต้นแบบ ที่น าไปวิจัย พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ 
   8. โครงการพัฒนากฎหมายของกรมสรรพสามิต เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและ
ตอบสนองต่อการแข่งขันของประเทศ  
   9. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต  

10. โครงการการตรวจสอบภาษีเชิงรุก (Post Audit)  
11. โครงการตรวจสอบการส่งออกสินค้าในการก ากับดูแล  
12. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  
13. โครงการตรวจสอบทางเทคนิคด้านเครื่องมือวัดน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน  
14. โครงการศึกษาการจัดกลุ่มสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Product catalog)  
15. โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล  

   16. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางน้ ามันเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามน้ ามัน    
ที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab) 

17. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
  18. โครงการจ้างที่ปรึกษาการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้านภาษี
สรรพสามิต  
   19. โครงการสรรพสามิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชน   
  20. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต   
   21. โครงการพัฒนาระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  
   22. โครงการปรับปรุงระบบการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต 
    23. โครงการบริหารการคืนเงินภาษี  
     24. โครงการพัฒนาระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  
    25. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)  
   26. โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต  



 
 
 
 
 

26 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
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27. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์กรมสรรพสามิตเชิงบูรณาการ  
   28. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการรองรับ National Single Window (NSW) 
   29. โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี  

30. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
31. โครงการเผยแพร่คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก   
32. โครงการพัฒนางานตรวจสอบระหว่างส านักงานสรรพสามิตภาคกับกลุ่มตรวจสอบภายใน  
33. โครงการจัดท าฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน 
34. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล  
35. โครงการระบบบริหารจัดการสินทรัพย์  
36. โครงการจัดหาระบบศูนย์ส ารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site)   
37. โครงการศูนย์ปฏิบัติงานส ารองและส านักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่กรมสรรพสามิต  
38. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI ส าหรับส านักงานสรรพสามิต  
39. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
40. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการรับและน าเงินส่งคลังในระบบ GFMIS  
41. โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินคดี  
42. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพิสูจน์และจัดการของกลาง 
43.  โครงการจัดการความรู้  
44. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่5  
45. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
46. โครงการพิพิธภัณฑ์กรมสรรพสามิต 
47. โครงการก่อสร้างส านักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ  
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แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 

วิสัยทัศน์ ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าประสงค์  583,200.00 ลบ.  
2. นวัตกรรมทางภาษีเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 2 มาตรการ  
3. จ านวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการ      
    แบบเบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 

พันธกิจ 1. การจัดเก็บภาษีเพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
2. การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และการสนับสนุนการอ านวย 
    ความสะดวก 
3. การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีเพื่อปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
4. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

1 . สร้างเสถียรภาพ
การจัดเก็บภาษีแบบ
บูรณาการ 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นปีละ 8% 

1.1 จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ร้อยละของการจัดเก็บ
รายได้ภาษี
สรรพสามติ        
(ร้อยละ 100) 

1.1 การจัดเก็บภาษี
เพื่อฐานะทางการ
คลังอย่างยั่งยนื 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต 
583,200.00  
ล้านบาท 

  1.2 บูรณาการการ
ตรวจสอบและ
ปราบปราม
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

จ านวนหน่วยงานท่ีมี
การบูรณาการงาน
อย่างน้อย  
1 หน่วยงาน 

1.2 การบูรณาการ
การปราบปราม 

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   
(ร้อยละ 10) 
 

  1.3 ตรวจสอบภาษี
ได้อย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส 

ร้อยละของจ านวนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีได้ที่รับ
การตรวจสอบภาษี
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้มีหน้าทีเ่สีย
ภาษีทั้งหมด 
 
 
 

1.3 การตรวจสอบ
ภาษีเชิงรุก 

ร้อยละของจ านวน
ภาษีที่ได้จากการ
ตรวจสอบภาษ ี
เชิงรุกเพิ่มขึ้น      
ร้อยละ 10 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ 

จ านวนมาตรการเพิม่
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 1 
มาตรการ 

2.1 อ านวยสะดวก
ให้ผู้ประกอบการ
ในการประกอบ
ธุรกิจ 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่ออ านวย
สะดวกให้
ผู้ประกอบการ  
1 มาตรการ 

2.1 ส่งเสริม
ศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการ 

จ านวนกฎหมายทีม่ี
การปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 



 
 
 
 
 

28 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
  2.2 พัฒนา

กระบวนการ
อ านวยความ
สะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนกระบวนการที่
มีการลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 20 
อย่างน้อย 1
กระบวนการ 

2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
อ านวยความสะดวก 
(Ease of Doing 
Business) 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงาน 
ลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 
100 

3. ขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน รองรับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อัตราการบริโภคสินคา้
ทีส่่งผลเสียต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานลดลง       
ร้อยละ 2 

3.1 ลดผลกระทบ 
ทางสังคม 

จ านวนมาตรการภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 1 
มาตรการ 

3.1 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีปกป้องสังคม 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อปกป้อง
สังคม 1 มาตรการ 

  3.2 ลดจ านวนผู้
ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ 
ลดปรมิาณ CO2 
Equivalent 

- จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 1 
มาตรการ 
- ปริมาณ CO2 
Equivalent ลดลง
ร้อยละ 1 (แตล่ะ
สินค้า) 

3.2 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อม 

อัตราการบริโภค
สินค้าท่ีท าลาย
สิ่งแวดล้อมลดลง 
ร้อยละ 2 

4. การบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

- ร้อยละคะแนนความ
โปร่งใสของกรม
สรรพสามติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 
 
 

4.1 บริหารองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้ใช้บริการ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 20 

4.1 บริหารงานด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย และ
ตรวจสอบได ้

จ านวนกระบวนการ 
ที่ลดระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างน้อย  
1 กระบวนการ 

  4.2 เป็นองค์กร
คุณธรรม
ระดับประเทศและ
บุคลากรเป็นมือ
อาชีพ 

- ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 70 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
- จ านวนรางวัลด้าน
ความโปร่งใสของกรม
สรรพสามติ 1 รางวัล 

4.2 พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
เสรมิสร้างทักษะ
ความรู้ สู่ความเป็น
สากล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและ
การเรยีนรู ้

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 10 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 

วิสัยทัศน์ ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าประสงค์  629,856.00 ลบ.  
2. นวัตกรรมทางภาษีเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 2 มาตรการ  
3. จ านวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการ      
    แบบเบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 

พันธกิจ 1. การจัดเก็บภาษีเพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
2. การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และการสนับสนุนการอ านวย 
    ความสะดวก 
3. การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีเพื่อปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
4. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

1 . สร้างเสถียรภาพ
การจัดเก็บภาษีแบบ
บูรณาการ 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นปีละ 8% 

1.1 จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ร้อยละของการจัดเก็บ
รายได้ภาษี
สรรพสามติ        
(ร้อยละ 100) 

1.1 การจัดเก็บภาษี
เพื่อฐานะทางการ
คลังอย่างยั่งยืน 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต 
629,856.00 
ล้านบาท 

  1.2 บูรณาการการ
ตรวจสอบและ
ปราบปราม
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

จ านวนหน่วยงานท่ีมี
การบูรณาการงาน
อย่างน้อย             
1 หน่วยงาน 

1.2 การบูรณาการ
การปราบปราม 

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น    
(ร้อยละ 10) 
 

  1.3 ตรวจสอบภาษี
ได้อย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส 

ร้อยละของจ านวนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีได้ที่รับ
การตรวจสอบภาษี
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้มีหน้าทีเ่สีย
ภาษีทั้งหมด 
 
 
 

1.3การตรวจสอบ
ภาษีเชิงรุก 

ร้อยละของจ านวน
ภาษีที่ได้จากการ
ตรวจสอบภาษ ี
เชิงรุกเพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 10 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ 

จ านวนมาตรการเพิม่
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 1 
มาตรการ 

2.1 อ านวยสะดวก
ให้ผู้ประกอบการ
ในการประกอบ
ธุรกิจ 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่ออ านวย
สะดวกให้
ผู้ประกอบการ  
1 มาตรการ 

2.1 ส่งเสริม
ศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการ 

จ านวนกฎหมายทีม่ี
การปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
  2.2 พัฒนา

กระบวนการ
อ านวยความ
สะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนกระบวนการที่
มีการลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 20 
อย่างน้อย 1
กระบวนการ 

2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
อ านวยความสะดวก 
(Ease of Doing 
Business) 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงานลด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 
100 

3. ขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน รองรับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อัตราการบริโภคสินคา้
ที่ส่งผลเสียต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานลดลง      
ร้อยละ 2 

3.1 ลดผลกระทบ 
ทางสังคม 

จ านวนมาตรการภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 1 
มาตรการ 

3.1 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีปกป้องสังคม 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อปกป้อง
สังคม 1 มาตรการ 

  3.2 ลดจ านวนผู้
ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ 
ลดปรมิาณ CO2 
Equivalent 

- จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 1 
มาตรการ 
- ปริมาณ CO2 
Equivalent ลดลง
ร้อยละ 1 (แตล่ะ
สินค้า) 

3.2 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อม 

อัตราการบริโภค
สินค้าท่ีท าลาย
สิ่งแวดล้อมลดลง 
ร้อยละ 2 

4. การบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

- ร้อยละคะแนนความ
โปร่งใสของกรม
สรรพสามติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

4.1 บริหารองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้ใช้บริการ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20 

4.1 บริหารงานด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย และ
ตรวจสอบได ้

จ านวนกระบวนการที่
ลดระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างน้อย   
1 กระบวนการ 

  4.2 เป็นองค์กร
คุณธรรม
ระดับประเทศและ
บุคลากรเป็นมือ
อาชีพ 

- ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 70 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
- จ านวนรางวัลด้าน
ความโปร่งใสของกรม
สรรพสามติ 1 รางวัล 

4.2 พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
เสรมิสร้างทักษะ
ความรู้ สู่ความเป็น
สากล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและ
การเรยีนรู ้

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 10 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ปี 2562 

วิสัยทัศน์ ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าประสงค์  680,244.48 ลบ.  
2. นวัตกรรมทางภาษีเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 2 มาตรการ  
3. จ านวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการ      
    แบบเบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 

พันธกิจ 1. การจัดเกบ็ภาษีเพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
2. การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และการสนับสนุนการอ านวย 
    ความสะดวก 
3. การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีเพื่อปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
4. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

1 . สร้างเสถียรภาพ
การจัดเก็บภาษีแบบ
บูรณาการ 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นปีละ 8% 

1.1 จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ร้อยละของการจัดเก็บ
รายได้ภาษี
สรรพสามติ        
(ร้อยละ 100) 

1.1 การจัดเก็บภาษี
เพื่อฐานะทางการ
คลังอย่างยั่งยืน 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต 
680,244.48 
ล้านบาท 

  1.2 บูรณาการการ
ตรวจสอบและ
ปราบปราม
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

จ านวนหน่วยงานท่ีมี
การบูรณาการงาน
อย่างน้อย  
1 หน่วยงาน 

1.2 การบูรณาการ
การปราบปราม 

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   
(ร้อยละ 10) 
 

  1.3 ตรวจสอบภาษี
ได้อย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส 

ร้อยละของจ านวนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีได้ที่รับ
การตรวจสอบภาษี
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้มีหน้าทีเ่สีย
ภาษีทั้งหมด 
 
 
 

1.3 การตรวจสอบ
ภาษีเชิงรุก 

ร้อยละของจ านวน
ภาษีที่ได้จากการ
ตรวจสอบภาษ ี
เชิงรุกเพิ่มขึ้น      
ร้อยละ 10 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ 

จ านวนมาตรการเพิม่
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 1 
มาตรการ 

2.1 อ านวยสะดวก
ให้ผู้ประกอบการ
ในการประกอบ
ธุรกิจ 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่ออ านวย
สะดวกให้
ผู้ประกอบการ  
1 มาตรการ 

2.1 ส่งเสริม
ศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการ 

จ านวนกฎหมายทีม่ี
การปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
  2.2 พัฒนา

กระบวนการ
อ านวยความ
สะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนกระบวนการที่
มีการลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 20 
อย่างน้อย 1
กระบวนการ 

2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
อ านวยความสะดวก 
(Ease of Doing 
Business) 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงานลด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 
100 

3. ขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน รองรับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อัตราการบริโภคสินคา้
ที่ส่งผลเสียต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานลดลง      
ร้อยละ 2 

3.1 ลดผลกระทบ 
ทางสังคม 

จ านวนมาตรการภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 1 
มาตรการ 

3.1 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีปกป้องสังคม 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อปกป้อง
สังคม 1 มาตรการ 

  3.2 ลดจ านวนผู้
ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ 
ลดปรมิาณ CO2 
Equivalent 

- จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 1 
มาตรการ 
- ปริมาณ CO2 
Equivalent ลดลง
ร้อยละ 1 (แตล่ะ
สินค้า) 

3.2 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อม 

อัตราการบริโภค
สินค้าท่ีท าลาย
สิ่งแวดล้อมลดลง 
ร้อยละ 2 

4. การบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

- ร้อยละคะแนนความ
โปร่งใสของกรม
สรรพสามติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

4.1 บริหารองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้ใช้บริการ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20 

4.1 บริหารงานด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย และ
ตรวจสอบได ้

จ านวนกระบวนการที่
ลดระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างน้อย  
1 กระบวนการ 

  4.2 เป็นองค์กร
คุณธรรม
ระดับประเทศและ
บุคลากรเป็นมือ
อาชีพ 

- ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 70 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
- จ านวนรางวัลด้าน
ความโปร่งใสของกรม
สรรพสามติ 1 รางวัล 

4.2 พัฒนาขดี
สมรรถนะและ
เสรมิสร้างทักษะ
ความรู้ สู่ความเป็น
สากล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและ
การเรยีนรู ้

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 10 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ปี 2563 

วิสัยทัศน์ ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าประสงค์  734,664.04 ลบ.  
2. นวัตกรรมทางภาษีเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 2 มาตรการ  
3. จ านวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการ      
    แบบเบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 

พันธกิจ 1. การจัดเก็บภาษีเพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
2. การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และการสนับสนุนการอ านวย 
    ความสะดวก 
3. การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีเพื่อปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
4. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

1 . สร้างเสถียรภาพ
การจัดเก็บภาษีแบบ
บูรณาการ 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นปีละ 8% 

1.1 จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ร้อยละของการจัดเก็บ
รายได้ภาษี
สรรพสามติ        
(ร้อยละ 100) 

1.1 การจัดเก็บภาษี
เพื่อฐานะทางการ
คลังอย่างยั่งยืน 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต 
734,664.04 
ลา้นบาท 

  1.2 บูรณาการการ
ตรวจสอบและ
ปราบปราม
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

จ านวนหน่วยงานท่ีมี
การบูรณาการงาน
อย่างน้อย  
1 หน่วยงาน 

1.2 การบูรณาการ
การปราบปราม 

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   
(ร้อยละ 10) 
 

  1.3 ตรวจสอบภาษี
ได้อย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส 

ร้อยละของจ านวนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีได้ที่รับ
การตรวจสอบภาษี
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้มีหน้าทีเ่สีย
ภาษีทั้งหมด 
 
 
 

1.3 การตรวจสอบ
ภาษีเชิงรุก 

ร้อยละของจ านวน
ภาษีที่ได้จากการ
ตรวจสอบภาษ ี
เชิงรุกเพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 10 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ 

จ านวนมาตรการเพิม่
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 1 
มาตรการ 

2.1 อ านวยสะดวก
ให้ผู้ประกอบการ
ในการประกอบ
ธุรกิจ 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่ออ านวย
สะดวกให้
ผู้ประกอบการ  
1 มาตรการ 

2.1 ส่งเสริม
ศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการ 

จ านวนกฎหมายทีม่ี
การปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
  2.2 พัฒนา

กระบวนการ
อ านวยความ
สะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนกระบวนการที่
มีการลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 20 
อย่างน้อย 1
กระบวนการ 

2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
อ านวยความสะดวก 
(Ease of Doing 
Business) 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงานลด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 
100 

3. ขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน รองรับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อัตราการบริโภคสินคา้
ที่ส่งผลเสียต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานลดลง      
ร้อยละ 2 

3.1 ลดผลกระทบ 
ทางสังคม 

จ านวนมาตรการภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 1 
มาตรการ 

3.1 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีปกป้องสังคม 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อปกป้อง
สังคม 1 มาตรการ 

  3.2 ลดจ านวนผู้
ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ 
ลดปรมิาณ CO2 
Equivalent 

- จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 1 
มาตรการ 
- ปริมาณ CO2 
Equivalent ลดลง
ร้อยละ 1 (แตล่ะ
สินค้า) 

3.2 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อม 

อัตราการบริโภค
สินค้าท่ีท าลาย
สิ่งแวดล้อมลดลง 
ร้อยละ 2 

4. การบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

- ร้อยละคะแนนความ
โปร่งใสของกรม
สรรพสามติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

4.1 บริหารองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้ใช้บริการ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20 

4.1 บริหารงานด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย และ
ตรวจสอบได ้

จ านวนกระบวนการที่
ลดระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างน้อย   
1 กระบวนการ 

  4.2 เป็นองค์กร
คุณธรรม
ระดับประเทศและ
บุคลากรเป็นมือ
อาชีพ 

- ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 70 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
- จ านวนรางวัลด้าน
ความโปร่งใสของกรม
สรรพสามติ 1 รางวัล 

4.2 พัฒนาขดี
สมรรถนะและ
เสรมิสร้างทักษะ
ความรู้ สู่ความเป็น
สากล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและ
การเรยีนรู ้

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 10 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

แผนยุทธศาสตร์ปี 2564 

วิสัยทัศน์ ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าประสงค์ 793,437.16 ลบ.  
2. นวัตกรรมทางภาษีเพ่ือสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 2 มาตรการ  
3. จ านวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพ่ิมประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการ      
    แบบเบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 

พันธกิจ 1. การจัดเก็บภาษีเพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
2. การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ และการสนับสนุนการอ านวย 
    ความสะดวก 
3. การขับเคลื่อนมาตรการทางภาษีเพื่อปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
4. การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์

1 . สร้างเสถียรภาพ
การจัดเก็บภาษีแบบ
บูรณาการ 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นปีละ 8% 

1.1 จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ร้อยละของการจัดเก็บ
รายได้ภาษี
สรรพสามติ         
(ร้อยละ 100) 

1.1 การจัดเก็บภาษี
เพื่อฐานะทางการ
คลังอย่างยั่งยืน 

ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิต 
800,000.00  
ล้านบาท 

  1.2 บูรณาการการ
ตรวจสอบและ
ปราบปราม
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

จ านวนหน่วยงานท่ีมี
การบูรณาการงาน
อย่างน้อย  
1 หน่วยงาน 

1.2 การบูรณาการ
การปราบปราม 

ร้อยละของจ านวนคดี
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น    
(ร้อยละ 10) 
 

  1.3 ตรวจสอบภาษี
ได้อย่างถูกต้อง 
และโปร่งใส 

ร้อยละของจ านวนผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษีได้ที่รับ
การตรวจสอบภาษี
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนผู้มีหน้าทีเ่สีย
ภาษีทั้งหมด 
 
 
 

1.3 การตรวจสอบ
ภาษีเชิงรุก 

ร้อยละของจ านวน
ภาษีที่ได้จากการ
ตรวจสอบภาษ ี
เชิงรุกเพิ่มขึ้น      
ร้อยละ 10 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ 

จ านวนมาตรการเพิม่
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 1 
มาตรการ 

2.1 อ านวยสะดวก
ให้ผู้ประกอบการ
ในการประกอบ
ธุรกิจ 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่ออ านวย
สะดวกให้
ผู้ประกอบการ  
1 มาตรการ 

2.1 ส่งเสริม
ศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการ 

จ านวนกฎหมายทีม่ี
การปรับปรุงเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ ์
  2.2 พัฒนา

กระบวนการ
อ านวยความ
สะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนกระบวนการที่
มีการลดขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 20 
อย่างน้อย 1
กระบวนการ 

2.2 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
อ านวยความสะดวก 
(Ease of Doing 
Business) 

ร้อยละความส าเรจ็
ของการด าเนินงานลด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงานร้อยละ 
100 

3. ขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน รองรับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อัตราการบริโภคสินคา้
ที่ส่งผลเสียต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงานลดลง      
ร้อยละ 2 

3.1 ลดผลกระทบ 
ทางสังคม 

จ านวนมาตรการภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 1 
มาตรการ 

3.1 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีปกป้องสังคม 

จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อปกป้อง
สังคม 1 มาตรการ 

  3.2 ลดจ านวนผู้
ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและ  
ลดปรมิาณ CO2 
Equivalent 

- จ านวนมาตรการ/
กฎหมายเพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม 1 
มาตรการ 
- ปริมาณ CO2 
Equivalent ลดลง
ร้อยละ 1 (แตล่ะ
สินค้า) 

3.2 สร้างความ
สมดลุในการจดัเก็บ
ภาษีสิ่งแวดล้อม 

อัตราการบริโภค
สินค้าท่ีท าลาย
สิ่งแวดล้อมลดลง 
ร้อยละ 2 

4. การบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

- ร้อยละคะแนนความ
โปร่งใสของกรม
สรรพสามติเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 
- ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

4.1 บริหารองค์กร
อย่างมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

- ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้อยละ 100 
- จ านวนผู้ใช้บริการ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น   
ร้อยละ 20 

4.1 บริหารงานด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย และ
ตรวจสอบได ้

จ านวนกระบวนการที่
ลดระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างน้อย  
1 กระบวนการ 

  4.2 เป็นองค์กร
คุณธรรม
ระดับประเทศและ
บุคลากรเป็นมือ
อาชีพ 

- ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 70 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
- จ านวนรางวัลด้าน
ความโปร่งใสของกรม
สรรพสามติ 1 รางวัล 

4.2 พัฒนาขีด
สมรรถนะและ
เสรมิสร้างทักษะ
ความรู้ สู่ความเป็น
สากล เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมและ
การเรยีนรู ้

ร้อยละของบุคลากรที่
ผา่นเกณฑ์การ
ทดสอบขดีสมรรถนะ
ขั้นสูง ร้อยละ 10 
ของบุคลากรที่เข้า
ทดสอบ 
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สรุปโครงการแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)   

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 กลยุทธ์ที่ 1.1  จัดเก็บภาษี เพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน      
1 โครงการมาตรการปรับอัตราภาษี      
 1.1 สินค้ารถยนต์  

ปี 2563 ปรับลดการอัตราการปลอ่ย CO2 จากในช่วง 150 – 200 กรัมต่อกิโลเมตร ให้เหลือ 
130 – 180 กรัมต่อกิโลเมตร โดยท าการลดอตัราภาษีของรถยนต์ทีส่ามารถลดการปล่อย 
CO2 และ เพิ่มอัตราภาษีกับรถยนต์ที่ไมส่ามารถลดอตัราการปล่อย CO2 ลง  
ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 9,000 ล้านบาท ในปี 2564 

     

 1.2 สินค้ายาสูบ  
ปี 2561 และปี 2563 เพิ่มอัตราภาษียาสูบตามปรมิาณ 0.10 บาทตอ่มวน  
ท าให้มีรายได้ 102,277.88 ล้านบาท ในปี 2564 

     

 1.3 สินค้าน้ ามัน  
ปี 2560 - 2564 ปรับอัตราภาษีน้ ามันดีเซลขึ้นลติรละ 1 บาท  
ท าให้มีรายได้ 278,843.69 ล้านบาท ในปี 2564 

     

 1.4 สินค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ปรับอัตราภาษีแอลกอฮอล์ ข้ึน 20% ในปี 2562 - 2564  
ท าให้มีรายได้ 29,600 ล้านบาท ในปี 2564 

     

2 โครงการมาตรการขยายฐานภาษี      
 2.1 สินค้าเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  

ปี 2561 ขยายฐานภาษีไปยังเครื่องดื่มกาแฟส าเร็จรูปและจัดเก็บภาษีความหวาน  
ท าให้มีรายได้ 33,492.41 ล้านบาท ในปี 2564 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 2.2 สินค้ายาสูบ ปรับอัตราเก็บภาษียาเส้นพันธุ์พ้ืนเมือง  

ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 147 ล้านบาทในปี 2564 
     

 กลยุทธ์ที่ 1.2  การบูรณาการการปราบปราม      
3 โครงการการบูรณาการปราบปราม      
 ปี 2560 – 2562  (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

 - การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Customer Relationship Management (CRM) และ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ระหว่างหน่วยงาน 
 -หลักสูตรฝึกอบรมสร้างความเขา้ใจกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในแตล่ะพื้นท่ีให้มีแนวทางการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     

 ปี 2562 – 2564 (หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง) 
 - การจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อการปราบปรามผู้เจตนากระท าผิด/ผูห้ลบเลี่ยงการช าระภาษสี าหรับ
ผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการกระท าผดิ 
- หลักสูตรอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับอ านาจ
และกฎระเบยีบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันในการปราบปราม 

     

 ปี 2562 – 2564 ระยะที่ 3 (หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน) 
 - รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของสินค้าเถื่อนหรือลักลอบ เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนหันมาบรโิภคสินค้าท่ีเสยีภาษีอย่างถูกกฎหมาย 

     

4 โครงการการบูรณาการฐานข้อมลูเพ่ือการปราบปราม      
 ปี 2560 – 2562 (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

- การบูรณาการฐานข้อมลูกับกรมศุลกากร กรมสรรพากร เช่น ข้อมูลผู้เสียภาษี/ผู้หลบเลีย่ง
ภาษี เป็นต้น 

     

 ปี 2561 – 2563 (หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง) 
 - มีการบูรณาการฐานข้อมลูเพื่อความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติผู้กระท า
ความผิดจากฐานข้อมูลส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมลูพาหนะที่ขนส่งสินค้าสรรพสามติจาก
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
ฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลเรือท่ีไม่ปรากฏสญัชาติทีม่ีความเสี่ยงในการลักลอบ
ขนส่งน้ ามันเถื่อนภายในน่านน้ าไทยจากกองทัพเรือ เป็นต้น  

 ปี 2563 – 2564 (หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน) 
 - พัฒนา Application ตรวจสอบข้อมูลสินคา้ ระบบแจ้งข้อมลูเมือ่พบผู้กระท าผิดเพื่อเป็น
ช่องทางให้หน่วยงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกและ
รวดเร็วข้ึน   

     

5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือในการปราบปรามให้ทันสมัย      
 ปี 2560 – 2562 (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

 - พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือท่ีใช้ในการปราบปรามให้ทันสมัย เช่น ติดตั้งระบบ GPS กับ
พาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าสรรพสามติทุกสินค้า เพิ่มจ านวนเรือเร็วตรวจการณ์ทางทะเล และ
เรดาร์จับพิกัดให้มจี านวนมากขึ้น เป็นต้น 

     

 กลยุทธ์ที่ 1.3 การตรวจสอบภาษีเชิงรุก      
6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบภาษีและการประเมินผู้เสียภาษ ี     
 ปี 2560 - 2562 

- ก าหนดหลักการท างานของการตรวจสอบภาษีเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศึกษากระบวนการ Supply Chain ของสินค้าที่เสยีภาษ ี
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดเกบ็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และประเมินผู้
เสียภาษ ี
- ศึกษาก าลังคนท่ีเหมาะสมในแตล่ะพื้นท่ี 
- เตรียมความพร้อมส าหรับฐานขอ้มูลทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบ IT 

     

 ปี 2562 - 2563 
- ปรับกฎ/ระเบียบอัตราก าลังตามอัตราที่เหมาะสม 
- ด าเนินการประเมินผู้เสียภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 ปี 2563 - 2564 

- ศึกษาและการจดัท าระบบสิทธิประโยชนส์ าหรับผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือความเสี่ยงต่ า 
- บูรณาการฐานภาษีเดียวกันท้ัง 3 กรมจัดเก็บภาษี เพื่อการตรวจสอบร่วมกันในอนาคต 

     

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ      
7 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ ส่วนกรมสรรพสามิต      
 ปี 2560 - 2561 

 - ศึกษาแนวทางในการใช้ภาษีสรรพสามติในการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 
 - ศึกษาแนวทางบูรณาการของมาตรการทางภาษีสรรพสามิตกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
มาตรการนั้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 - ปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ด้วยหลกัการ Supply Chain ด้วยการปรบัปรุงกระบวนการทั้ง
ระบบเพื่อการลดการเกดิปัญหาคอขวด (Bottleneck) เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 ปี 2562 - 2564 
 - ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน (แข่งขันกับต่างประเทศ) 
 - การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับมาตรการระหว่างประเทศที่กรมสรรพสามิต
เกี่ยวข้อง 
 - การหาวิธีและการปรับกฎระเบยีบต่างๆ ให้รวดเร็วทันต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ 

     

8 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
 กลุ่มยานยนต ์

- ก าหนดมาตรการ/นโยบายทางภาษี เพื่อสนับสนุนให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) ให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้น 
- พัฒนาระบบ Information Technology ที่สามารถแจ้งข้อมลู/ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารให้กับผู้ประกอบการทราบ และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้านภาษีให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
- ศึกษาแนวทางควรออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการที่ช าระภาษีถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของการมอบ Intensive 
ให้กับผู้ประกอบการ 

 กลุ่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/กลุ่มเคร่ืองด่ืม/กลุ่มยาสูบ 
- ปรับปรุงกระบวนการขอคืน/ช าระภาษีให้มคีวามสะดวกมากขึ้น 
- ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมใหก้ับผู้ประกอบการที่ช าระ
ภาษีถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของ Intensive ให้กับผู้ประกอบการ 

     

 กลยุทธ์ที่ 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวก (Ease of Doing 
Business) 

     

9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ Ease of Doing 
Business 

     

 ปี 2560 
 - ศึกษากรอบการด าเนินงานเพื่อจัดท ากระบวนการท างานเพื่อวางกรอบการอ านวยความ
สะดวกอย่างบรูณาการผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 ปี 2561 - 2562 
 - * พัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Ease of Doing 
Business 
 - * พัฒนาและจัดท ากระบวนงาน Ease of Doing Business ภายในกรมสรรพสามิตกับผู้เสีย
ภาษีสรรพสามิต 
หมายเหตุ: * หากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว ควรปรับปรงุระบบให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึน้ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) ตัวช้ีวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ Ease of 
Doing Business 
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 ปี 2562 - 2563 

 - พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่รองรับ Ease of Doing 
Business ระยะที่ 2 โดยการเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการในรูปแบบ Real time พร้อม การ
แสดงผล Real Time 
 - พัฒนา และ จัดท ากระบวนงาน Ease of Doing Business โดยการเชื่อมโยง ระบบของ
กรมสรรพสามิต กับหน่วยงานภายในสังกัดกรมสรรพสามิต และ National Single Window 
(NSW)  
 - ก าหนดกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์และประเมินผล จากระบบฐานข้อมูล (Data Base) 
ตัวช้ีวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ Ease of Doing Business 

     

 ปี 2564 
 - ศึกษากรอบการด าเนินงานเพื่อจัดท ากระบวนการท างานเพื่อวางกรอบการอ านวยความ
สะดวกอย่างบรูณาการผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Integration of Ease of Doing 
Business via Information Technology)  และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Ease of 
Doing Business ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 ถึง 2569) 

     

 กลยุทธ์ที่  3.1 สร้างความสมดลุทางการจัดเก็บภาษีปกป้องสังคม      
10 โครงการก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ที่ปกป้องสังคมจากผลกระทบของสินค้า/

บริการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม   
     

 ปี 2560  
- ศึกษาผลกระทบต่อสังคมจ าแนกประเภท เช่น กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มการพนัน 
กลุ่มบันเทิง และระดับของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสินค้า/บริการที่เป็น Sin ที่กรม
สรรพสามติจัดเก็บ และมาตรการในการแก้ไข  

     

  ปี 2561  
- ก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี หรือไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราภาษี หรือ การส่งเสรมิ
ในการประกอบการ และสถานศึกษา โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึง
การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 กลยุทธ์ที่  3.2 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม      

11 โครงการ จัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรับการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม  

     

 ปี 2560 – 2561 
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดนิยามที่ชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม สินค้าที่
เป็นต้นก าหนดของปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ตัวสินคา้) และขอบเขตของ
ผลกระทบ เช่น มลพิษทางอากาศ (เช่นจากเครื่องยนต์รถยนต์) น้ าเสียหรือขยะ เป็นต้น และ
ก าหนดหน้าท่ีภาระกิจของกรมสรรพสามติในการออกมาตรการที่จะด าเนินการและกรอบการ
ด าเนินการในระยะ 5 ป ี

     

 ปี 2561 - 2562 
 - ศึกษาและจัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรบัการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม และ CO2 Road Map 

     

  ปี 2563 - 2564 
 - ศึกษาแนวทางในการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อลด Carbon Emission 

     

 กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั และตรวจสอบได้      
12 โครงการ ปรับปรุงระบบการท างานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้      
 ปี 2560 – 2561  

 - จัดท าแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานบริการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 5 ปี  
 - จัดท าแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 5 ปี  
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท าและบูรณาการ รวมถึง Platform สนับสนุน บริหารงาน
ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย และตรวจสอบได้ 

     

  ปี 2562 - 2563 
 - ก าหนดมาตรการการด าเนินงานพร้อมการตดิตาม ดังแผนท่ีได้จดัท าในปี 2560 – 2561 
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ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 ปี 2563 - 2564 

 - ด าเนินการพร้อมติดตามผล และ Revise เพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในปี 2565 – 2569 
     

 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรู้ สู่ความเป็นสากล เป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู ้

     

13 โครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน/ระบบการตรวจสอบภายใน/ระบบ
ความโปร่งใสองค์กร/การก ากับองค์กรท่ีดี 

     

 ปี 2560 – 2562 
   - ศึกษาแนวทางในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างกรม
สรรพสามติมาใช้ส าหรับการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกดิความโปร่งใสและสนับสนุนการก ากับ
องค์กรที่ดี 

     

 ปี 2563 – 2564 
   - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบภายในและการก ากับ
องค์กรที่ดี 

     

14 โครงการการประชาสัมพันธ์/เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานราชการ/
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) / การบริหารลูกค้าสมัพันธ์ (CRM) / การ
สร้างเครือข่ายชุมชน ส่วนราชการ/การจัดการองค์ความรู้  

     

 ปี 2560 – 2564 
- โครงการประชาสัมพันธ์ ให้ความเข้าใจกับประชาชน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เข้าใจถึง 
การเก็บภาษสีรรพสามิตเพื่อการควบคุม/ปกป้องและการสร้างความยุติธรรมทางสังคม 

     

15 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากร/การจัดการองค์ความรู้      
 ปี 2560 

 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการการบริหารงานช่วง
ยุทธศาสตร์5ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท าแผนความต้องการทักษะความรู้ของบุคลากร
เพื่อบรรลุแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และวิธีการวัดผล 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 
 

 
 

ปี 2561 
- การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
- ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ จากแผนการด าเนินการในปี 2560 : ด้านกฏระเบียบสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตภายใต้กรอบ ASEAN 

     
 
 
 

 ปี 2562 - 2564 
 - ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ จากแผนด าเนินการในปี 2561 ถึง 2564 : ด้านกฏระเบียบ
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบนอกกลุม่ประเทศ 
ASEAN หรือ ประเทศคู่ค้าทีส่ าคญั และ พร้อมการศึกษาเพื่อจดัท าองค์ความรู้เพื่อรองรับการ
ปรับเปลีย่นมาตรการในอนาคต  

     

16 โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/จริยธรรม       
 การพัฒนาบุคลากรและสร้างความตระหนักเพื่อเกิดความมีจริยธรรม และขจัดการคอรร์ัปชัน 

พร้อมท้ังหลักสตูรภาคบังคับในการปฏิบัติธรรม 
     

17 โครงการสร้างความผูกพันของคนในองค์กร แรงจูงใจในการท างาน สวัสดิการบุคลากร       
 - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรกรมสรรพสามติ ทั้งในรูปแบบกีฬาประจ าปีและกีฬา 

League 
- โครงการศึกษาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้าง “Role Model” ของข้าราชการ
กรมสรรพสามิต 
- โครงการศึกษาการสรา้งแรงจูงใจในการท างานด้วย สวสัดิการที่เหมาะสม เพื่อป้องการและ
ลดการลาออกของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของกรมสรรพสามติ 
 

     

18 โครงการจัดสรรบุคลากร อัตราก าลัง       
 > ปี 2560 

- ศึกษาอัตราก าลังท่ีจ าเป็นเมื่อกรมสรรพสามิตได้มีพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วข้อง 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
19 โครงการการส่งเสริมให้เป็นองค์กรด้านสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม      
 - โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการน าความคดิสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

กรมสรรพสามิตสู่การสรา้งนวัตกรรมการปฏิบัติงานและการจดสิทธิบัตรเพื่อการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามติ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ขั้นตอนการด าเนินงานและตวัชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ 

โครงการยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1  จัดเก็บภาษีเพ่ือฐานะทางการคลังอย่างย่ังยืน     
1 โครงการมาตรการปรับอัตราภาษี     
 1.1 สินค้ารถยนต์  

ปี 2563 ปรับลดการอัตราการปลอ่ย CO2 จากในช่วง 150 – 200 กรัมต่อกิโลเมตร 
ให้เหลือ 130 – 180 กรัมต่อกิโลเมตร โดยท าการลดอตัราภาษีของรถยนต์ที่สามารถ
ลดการปล่อย CO2 และ เพิม่อัตราภาษีกับรถยนต์ที่ไมส่ามารถลดอัตราการปล่อย 
CO2 ลง  
ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 9,000 ล้านบาท ในปี 2564 

ศึกษา วิเคราะห์และ 
ออกมาตรการขึ้นภาษ ี

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

สมฐ. 1 สมฐ.2 
สกม. สผษ. 

- 

 1.2 สินค้ายาสูบ  
ปี 2561 และปี 2563 เพิ่มอัตราภาษียาสูบตามปรมิาณ 0.10 บาทตอ่มวน  
ท าให้มีรายได้ 102,277.88 ล้านบาท ในปี 2564 

ศึกษา วิเคราะห์และ 
ออกมาตรการขึ้นภาษ ี

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

สมฐ. 1 สมฐ.2 
สกม. สผษ. 

- 

 1.3 สินค้าน้ ามัน  
ปี 2560 - 2564 ปรับอัตราภาษีน้ ามันดีเซลขึ้นลติรละ 1 บาท  
ท าให้มีรายได้ 278,843.69 ล้านบาท ในปี 2564 

ศึกษา วิเคราะห์และ 
ออกมาตรการขึ้นภาษ ี

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

สมฐ. 1 สมฐ.2 
สกม. สผษ. 

- 

 1.4 สินค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ปรับอัตราภาษีแอลกอฮอล์ ข้ึน 20% ในปี 2562 - 2564  
ท าให้มีรายได้ 29,600 ล้านบาท ในปี 2564 

ศึกษา วิเคราะห์และ 
ออกมาตรการขึ้นภาษ ี

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

สมฐ. 1 สมฐ.2 
สกม. สผษ. 

- 

2 โครงการมาตรการขยายฐานภาษี     
 2.1 สินค้าเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  

ปี 2561 ขยายฐานภาษีไปยังเครื่องดื่มกาแฟส าเร็จรูปและจัดเก็บภาษีความหวาน  
ท าให้มีรายได้ 33,492.41 ล้านบาท ในปี 2564 
 

ศึกษา วิเคราะห์และ 
ออกมาตรการขึ้นภาษ ี

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

สมฐ. 1 สมฐ.2 
สกม. สผษ. 

- 
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
 2.2 สินค้ายาสูบ ปรับอัตราเก็บภาษียาเส้นพันธุ์พ้ืนเมือง  

ท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้ประมาณ 147 ล้านบาทในปี 2564 
ศึกษา วิเคราะห์และ 
ออกมาตรการขึ้นภาษ ี

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน 

สมฐ. 1 สมฐ.2 
สกม. สผษ. 

- 

 กลยุทธ์ที่ 1.2  การบูรณาการการปราบปราม     
3 โครงการการบูรณาการปราบปราม     
 ปี 2560 – 2562  (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

 - การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Customer Relationship Management (CRM) และ 
Corporate Social Responsibility (CSR) ระหว่างหน่วยงาน 
 -หลักสูตรฝึกอบรมสร้างความเขา้ใจกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในแตล่ะพื้นท่ีให้มีแนว
ทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมใน
การบูรณาการการปราบปราม 
2. จัด Event  
3. จัดท าหลักสตูรเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วม 
- จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตป. 10 ล้านบาท 

 ปี 2562 – 2564 (หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง) 
 - การจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อการปราบปรามผู้เจตนากระท าผิด/ผูห้ลบเลี่ยงการช าระ
ภาษีส าหรับผูรู้้เท่าไม่ถึงการณ์ในการกระท าผิด 
- หลักสูตรอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ
อ านาจและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปราม รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการปราบปราม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมใน
การบูรณาการการปราบปราม 
2. จัด Event  
3. จัดท าหลักสตูรเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วม 
- จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตป. 10 ล้านบาท 

 ปี 2562 – 2564 ระยะที่ 3 (หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน) 
 - รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายของสินค้าเถื่อนหรือลักลอบ เพื่อปลูกจิตส านึก
ให้ประชาชนหันมาบรโิภคสินค้าท่ีเสียภาษีอย่างถูกกฎหมาย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมใน
การบูรณาการการปราบปราม 
2. จัด Event  
3. จัดท าหลักสตูรเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

- จ านวนหนว่ยงานท่ี
เข้าร่วม 
- จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 

สตป. 10 ล้านบาท 
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
4 โครงการการบูรณาการฐานข้อมลูเพ่ือการปราบปราม     
 ปี 2560 – 2562 (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

- การบูรณาการฐานข้อมลูกับกรมศุลกากร กรมสรรพากร เช่น ข้อมูลผู้เสียภาษี/ผู้
หลบเลี่ยงภาษี เป็นต้น 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมใน
การบูรณาการการปราบปราม 
2. จัด Event  
3. จัดท าหลักสตูรเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วม 
- จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตป. 
ศสท. 

10 ล้านบาท 

 ปี 2561 – 2563 (หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง) 
 - มีการบูรณาการฐานข้อมลูเพื่อความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติ
ผู้กระท าความผดิจากฐานข้อมลูส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมูลพาหนะที่ขนส่งสินค้า
สรรพสามติจากฐานข้อมลูของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลเรือที่ไมป่รากฏสัญชาติที่มี
ความเสีย่งในการลักลอบขนส่งน้ ามันเถื่อนภายในน่านน้ าไทยจากกองทัพเรือ เป็นต้น  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมใน
การบูรณาการการปราบปราม 
2. จัด Event  
3. จัดท าหลักสตูรเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วม 
- จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตป. 
ศสท. 

10 ล้านบาท 

 ปี 2563 – 2564 (หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน) 
 - พัฒนา Application ตรวจสอบข้อมูลสินคา้ ระบบแจ้งข้อมลูเมือ่พบผู้กระท าผิด
เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น   

1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมใน
การบูรณาการการปราบปราม 
2. จัด Event  
3. จัดท าหลักสตูรเพื่อสร้างความ
เข้าใจ 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วม 
- จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

สตป. 
ศทส. 

10 ล้านบาท 
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือในการปราบปรามให้ทันสมัย     
 ปี 2560 – 2562 (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

 - พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือท่ีใช้ในการปราบปรามให้ทันสมัย เช่น ติดตั้งระบบ 
GPS กับพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าสรรพสามิตทุกสินค้า เพิ่มจ านวนเรอืเร็วตรวจการณ์
ทางทะเล และเรดาร์จับพิกัดให้มีจ านวนมากขึ้น เป็นต้น 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ก าหนดองค์ความรู ้
3. จัดสัมมนาจัดท าองค์ความรู ้
 
 

- จ านวนหน่วยงานท่ี
เข้าร่วม 
- จ านวนองค์ความรู้ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สตป. 
สบค. 

10 ล้านบาท 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 การตรวจสอบภาษีเชิงรุก     
6 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบภาษีและการประเมินผู้เสียภาษ ี    
 ปี 2560 - 2562 

- ก าหนดหลักการท างานของการตรวจสอบภาษีเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยงด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศึกษากระบวนการ Supply Chain ของสินค้าท่ีเสยีภาษ ี
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดเกบ็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ
ประเมินผู้เสียภาษ ี
- ศึกษาก าลังคนท่ีเหมาะสมในแตล่ะพื้นท่ี 
- เตรียมความพร้อมส าหรับฐานขอ้มูลทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบ IT 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
 

- จ านวนแนวทางที่
ก าหนดร่วมกัน 
- จ านวนSupply 
Chain ของการจัดเก็บ
ภาษี 
- จ านวนฐานข้อมูลที่
จัดท า 

สตป. 
สบค. 

30 ล้านบาท 

 ปี 2562 - 2563 
- ปรับกฎ/ระเบียบอัตราก าลังตามอัตราที่เหมาะสม 
- ด าเนินการประเมินผู้เสียภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
 

- จ านวนแนวทางที่
ก าหนดร่วมกัน 
- จ านวนSupply 
Chain ของการจัดเก็บ
ภาษี 
- จ านวนฐานข้อมูลที่
จัดท า 

สตป. 
สบค. 

30 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
 ปี 2563 - 2564 

- ศึกษาและการจดัท าระบบสิทธิประโยชนส์ าหรับผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือความ
เสี่ยงต่ า 
- บูรณาการฐานภาษีเดียวกันท้ัง 3 กรมจัดเก็บภาษี เพื่อการตรวจสอบร่วมกันใน
อนาคต 

 แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
 

- จ านวนแนวทางที่
ก าหนดร่วมกัน 
- จ านวนSupply 
Chain ของการจัดเก็บ
ภาษี 
- จ านวนฐานข้อมูลที่
จัดท า 

สตป. 
สบค. 

30 ล้านบาท 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ     
7 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ  ส่วนกรมสรรพสามิต     
 ปี 2560 - 2561 

 - ศึกษาแนวทางในการใช้ภาษีสรรพสามติในการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 
 - ศึกษาแนวทางบูรณาการของมาตรการทางภาษีสรรพสามิตกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มาตรการนั้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 - ปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ด้วยหลกัการ Supply Chain ด้วยการปรบัปรุงกระบวนการ
ทั้งระบบเพือ่การลดการเกิดปญัหาคอขวด (Bottleneck) เพื่อให้เกดิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 
3. ขออนุมัติกรม 
4. ออกนโยบายประกาศใช้ 
 

- จ านวนแนวทางที่
ก าหนดร่วมกัน 
- จ านวนSupply 
Chain ของการจัดเก็บ
ภาษี 
- จ านวนฐานข้อมูลที่
จัดท า 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 

 ปี 2562 - 2564 
 - ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน (แข่งขันกับ
ต่างประเทศ) 
 - การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับมาตรการระหว่างประเทศที่กรมสรรพสามิต
เกี่ยวข้อง 
 - การหาวิธีและการปรับกฎระเบยีบต่างๆ ให้รวดเร็วทันต่อการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 
3. ขออนุมัติกรม 
4. ออกนโยบายประกาศใช้ 
 

- จ านวนแนวทางที่
ก าหนดร่วมกัน 
- จ านวนSupply 
Chain ของการจัดเก็บ
ภาษี 
- จ านวนฐานข้อมลูที่
จัดท า 
 
 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
8 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ  ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
 กลุ่มยานยนต ์

- ก าหนดมาตรการ/นโยบายทางภาษี เพื่อสนับสนุนให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) ให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้น 
- พัฒนาระบบ Information Technology ที่สามารถแจ้งข้อมลู/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ประกอบการทราบ และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้านภาษีให้
มีความสะดวก รวดเร็ว 
- ศึกษาแนวทางควรออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
ให้กับผู้ประกอบการที่ช าระภาษีถกูต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของการมอบ 
Intensive ให้กับผู้ประกอบการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนแนวทางที่
ก าหนดร่วมกัน 
- จ านวนฐานข้อมูลที่
จัดท า 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 

 กลุ่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/กลุ่มเคร่ืองด่ืม/กลุ่มยาสูบ 
- ปรับปรุงกระบวนการขอคืน/ช าระภาษีให้มคีวามสะดวกมากขึ้น 
- ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมใหก้ับผู้ประกอบการ
ที่ช าระภาษีถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของ Intensive ใหก้ับผู้ประกอบการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนแนวทางที่
ก าหนดร่วมกัน 
- จ านวนฐานข้อมูลที่
จัดท า 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 

 กลยุทธ์ที่ 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวก (Ease of Doing Business)    
9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ Ease of Doing Business    

 ปี 2560 
 - ศึกษากรอบการด าเนินงานเพื่อจัดท ากระบวนการท างานเพื่อวางกรอบการอ านวย
ความสะดวกอย่างบูรณาการผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนระบบท่ี
พัฒนา 
- สรุปแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 

 ปี 2561 - 2562 
 - * พัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Ease of 
Doing Business 
 - * พัฒนาและจัดท ากระบวนงาน Ease of Doing Business ภายในกรมสรรพสามิต
กับผู้เสยีภาษสีรรพสามติ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนระบบท่ี
พัฒนา 
- สรุปแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
หมายเหตุ: * หากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว ควรปรับปรงุระบบให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) ตัวช้ีวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ 
Ease of Doing Business 
 

 ปี 2562 - 2563 
 - พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่รองรับ Ease of 
Doing Business ระยะที่ 2 โดยการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในรปูแบบ Real time 
พร้อม การแสดงผล Real Time 
 - พัฒนา และ จัดท ากระบวนงาน Ease of Doing Business โดยการเชื่อมโยง ระบบ
ของกรมสรรพสามติ กับหน่วยงานภายในสังกัดกรมสรรพสามติ และ National 
Single Window (NSW)  
 - ก าหนดกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์และประเมินผล จากระบบฐานข้อมูล (Data 
Base) ตัวช้ีวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ Ease of Doing Business 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนระบบท่ี
พัฒนา 
- สรุปแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 

 ปี 2564 
 - ศึกษากรอบการด าเนินงานเพื่อจัดท ากระบวนการท างานเพื่อวางกรอบการอ านวย
ความสะดวกอย่างบูรณาการผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Integration of Ease 
of Doing Business via Information Technology)  และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับ Ease of Doing Business ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 ถึง 2569) 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนระบบท่ี
พัฒนา 
- สรุปแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

30 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
 กลยุทธ์ที่  3.1 สร้างความสมดุลทางการจัดเก็บภาษีปกป้องสังคม     

10 โครงการก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ที่ปกป้องสังคมจากผลกระทบ
ของสินค้า/บริการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม   

    

 ปี 2560  
- ศึกษาผลกระทบต่อสังคมจ าแนกประเภท เช่น กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มการ
พนัน กลุ่มบันเทิง และระดับของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสินค้า/บริการที่
เป็น Sin ที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และมาตรการในการแก้ไข  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- สรุปจ านวน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- สรุปแนวทางการ
แก้ไข 

สผษ. สตป. 
สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

  ปี 2561  
- ก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี หรือไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราภาษี หรือ การ
ส่งเสริมในการประกอบการ และสถานศึกษา โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- สรุปจ านวน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- สรุปแนวทางการ
แก้ไข 

สผษ. สตป. 
สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

 กลยุทธ์ที่  3.2 สร้างความสมดุลในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม     
11 โครงการ จัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรับการจัดเก็บ

ภาษีสิ่งแวดล้อม  
    

 ปี 2560 – 2561 
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดนิยามที่ชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม 
สินค้าท่ีเป็นต้นก าหนดของปัญหาสิ่งแวดล้อม (เพื่อการจัดเก็บภาษทีี่ตัวสินค้า) และ
ขอบเขตของผลกระทบ เช่น มลพษิทางอากาศ (เช่นจากเครื่องยนตร์ถยนต์) น้ าเสีย
หรือขยะ เป็นต้น และก าหนดหน้าที่ภาระกิจของกรมสรรพสามิตในการออกมาตรการ
ที่จะด าเนินการและกรอบการด าเนินการในระยะ 5 ปี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- สรุปจ านวน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- จ านวนมาตรการ 

สผษ. สตป. 
สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

 ปี 2561 - 2562 
 - ศึกษาและจัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรบัการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม และ CO2 Road Map 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- สรุปจ านวน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- จ านวนมาตรการ 

สผษ. สตป. 
สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
  ปี 2563 - 2564 

 - ศกึษาแนวทางในการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อลด Carbon Emission 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- สรุปจ านวน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
- จ านวนมาตรการ 

สผษ. สตป. 
สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั และตรวจสอบได้    
12 โครงการ ปรับปรุงระบบการท างานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้     
 ปี 2560 – 2561  

 - จัดท าแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 5 ปี  
 - จัดท าแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 5 ปี  
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท าและบูรณาการ รวมถึง Platform สนับสนุน 
บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย และตรวจสอบได้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนระบบ ศทส. 
กพร. 
สผษ.   

สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

  ปี 2562 - 2563 
 - ก าหนดมาตรการการด าเนินงานพร้อมการตดิตาม ดังแผนท่ีได้จดัท าในปี 2560 – 
2561 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 

- จ านวนระบบ ศทส. 
กพร. 
สผษ.   

สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

 ปี 2563 - 2564 
 - ด าเนินการพร้อมติดตามผล และ Revise เพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในปี 2565 – 
2569 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจาก
ภายในและภายนอก 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

- จ านวนระบบ ศทส. 
กพร. 
สผษ.   

สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรู้ สู่ความเป็นสากล เป็นองคก์รแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้   

13 โครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน/ระบบการตรวจสอบภายใน/ระบบความโปร่งใสองค์กร/การก ากับองค์กรที่ดี   
 ปี 2560 – 2562 

   - ศึกษาแนวทางในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างกรม
สรรพสามติมาใช้ส าหรับการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกดิความโปร่งใสและสนับสนุน
การก ากับองค์กรที่ด ี

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 
 

- จ านวนระบบ
คุณภาพ 

ศทส. 
กพร. 
สผษ.   

สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

 ปี 2563 – 2564 
   - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบภายในและการ
ก ากับองค์กรที่ดี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 
 

- จ านวนระบบ ศทส. 
กพร. 

สผษ.   กตภ. 
สมฐ.1 สมฐ.2 

10 ล้านบาท 

14 โครงการการประชาสัมพันธ์/เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานราชการ/ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) / การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / การ
สร้างเครือข่ายชุมชน ส่วนราชการ/การจัดการองค์ความรู้  

 ปี 2560 – 2564 
- โครงการประชาสัมพันธ์ ให้ความเข้าใจกับประชาชน และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
เข้าใจถึง การเก็บภาษสีรรพสามติเพื่อการควบคุม/ปกป้องและการสร้างความยุติธรรม
ทางสังคม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
3. จัดกิจกรรม 
4. ประเมินผล 
 
 

- จ านวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรม 
- จ านวนคนท่ีเข้าร่วม 
- ร้อยละความพึง
พอใจ 

ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

10 ล้านบาท 

15 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากร/การจัดการองค์ความรู้     
 ปี 2560 

 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการบรหิารงานช่วง
ยุทธศาสตร์5ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท าแผนความต้องการทักษะความรู้ของ
บุคลากรเพื่อบรรลุแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
วิธีการวัดผล 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 
 

- จ านวนองค์ความรู้ สบค. 
สผษ. 
กพร. 
ศทส. 

10 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
 ปี 2561 

 - การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
 - ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ จากแผนการด าเนินการในปี 2560 : ด้านกฏระเบียบ
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตภายใต้กรอบ ASEAN 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 
 

- จ านวนองค์ความรู้ สบค. 
สผษ. 
กพร. 
ศทส. 

10 ล้านบาท 

 ปี 2562 - 2564 
 - ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ จากแผนด าเนินการในปี 2561 ถึง 2564 : ด้านกฏ
ระเบียบสินค้าท่ีเกีย่วข้องกับกรมสรรพสามิตภายใต้ การเปลีย่นแปลงของกฏระเบียบ
นอกกลุ่มประเทศ ASEAN หรือ ประเทศคู่คา้ที่ส าคญั และ พร้อมการศึกษาเพื่อจัดท า
องค์ความรู้เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนมาตรการในอนาคต  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 
 

- จ านวนองค์ความรู้ สบค. 
สผษ. 
กพร. 
ศทส. 

10 ล้านบาท 

16 โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/จริยธรรม      
 การพัฒนาบุคลากรและสร้างความตระหนักเพื่อเกิดความมีจริยธรรม และขจัดการ

คอร์รัปชัน พร้อมท้ังหลักสูตรภาคบังคับในการปฏิบัติธรรม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 

- จ านวนหลักสูตร สบค. 
 

10 ล้านบาท 

17 โครงการสร้างความผูกพันของคนในองค์กร แรงจูงใจในการท างาน สวัสดิการบุคลากร     
 - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรกรมสรรพสามติ ทั้งในรูปแบบกีฬาประจ าปีและ

กีฬา League 
- โครงการศึกษาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้าง “Role Model” ของ
ข้าราชการกรมสรรพสามิต 
- โครงการศึกษาการสรา้งแรงจูงใจในการท างานด้วยสวสัดิการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน
และลดการลาออกของบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพของกรมสรรพสามติ 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 

- จ านวนกิจกรรมที่จดั สบค. 
สลก. 

 

10 ล้านบาท 

18 โครงการจัดสรรบุคลากร อัตราก าลัง      
 > ปี 2560 

- ศึกษาอัตราก าลังท่ีจ าเป็นเมื่อกรมสรรพสามิตได้มีพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของกฎหมายหรือระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 

- สรุปผลการศึกษา สบค. 
 

10 ล้านบาท 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตัวชี้วัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ใช้ 
19 โครงการการส่งเสริมให้เป็นองค์กรด้านสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม     
 - โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการน าความคดิสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตสู่การสรา้งนวัตกรรมการปฏิบตัิงานและการจดสิทธิบัตรเพื่อ
การปฏิบัติงานของกรมสรรพสามติ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. วิเคราะห์และก าหนดแนวทาง 
 

- จ านวนนวัตกรรม สบค. 
 

10 ล้านบาท 
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สรุปโครงการแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรการภาษีที่ส าคัญ 

ของกรมสรรพสามิต 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1 โครงการมาตรการปรับอัตราภาษี      
 1.1 สินค้ารถยนต์  

ปี 2563 ปรับลดการอัตราการปลอ่ย CO2 จากในช่วง 150 – 200 กรัมต่อกิโลเมตร ให้เหลือ 
130 – 180 กรัมต่อกิโลเมตร โดยท าการลดอตัราภาษีของรถยนต์ทีส่ามารถลดการปล่อย 
CO2 และ เพิ่มอัตราภาษีกับรถยนต์ที่ไมส่ามารถลดอตัราการปล่อย CO2 ลง  
ท าให้มีรายได้เพิ่มขึน้ประมาณ 9,000 ล้านบาท ในปี 2564 

     

 1.2 สินค้ายาสูบ  
ปี 2561 และปี 2563 เพิ่มอัตราภาษียาสูบตามปรมิาณ 0.10 บาทตอ่มวน  
ท าให้มีรายได้ 102,277.88 ล้านบาท ในปี 2564 

     

 1.3 สินค้าน้ ามัน  
ปี 2560 - 2564 ปรับอัตราภาษีน้ ามันดีเซลขึ้นลติรละ 1 บาท  
ท าให้มีรายได้ 278,843.69 ล้านบาท ในปี 2564 

     

 1.4 สินค้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ปรับอัตราภาษีแอลกอฮอล์ ข้ึน 20% ในปี 2562 - 2564  
ท าให้มีรายได้ 29,600 ล้านบาท ในปี 2564 

     

2 โครงการมาตรการขยายฐานภาษี      
 2.1 สินค้าเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์  

ปี 2561 ขยายฐานภาษไีปยังเครื่องดื่มกาแฟส าเร็จรูปและจัดเก็บภาษีความหวาน  
ท าให้มีรายได้ 33,492.41 ล้านบาท ในปี 2564 

     

 2.2 สินค้ายาสูบ ปรับอัตราเก็บภาษียาเส้นพันธุ์พ้ืนเมือง  
ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 147 ล้านบาทในปี 2564 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
3 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ ส่วนกรมสรรพสามิต      
 ปี 2560 - 2561 

 - ศึกษาแนวทางในการใช้ภาษีสรรพสามติในการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 
 - ศึกษาแนวทางบูรณาการของมาตรการทางภาษีสรรพสามิตกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
มาตรการนั้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 - ปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ด้วยหลกัการ Supply Chain ด้วยการปรบัปรุงกระบวนการทั้ง
ระบบเพื่อการลดการเกดิปัญหาคอขวด (Bottleneck) เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 ปี 2562 - 2564 
 - ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน (แข่งขันกับต่างประเทศ) 
 - การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับมาตรการระหว่างประเทศที่กรมสรรพสามิต
เกี่ยวข้อง 
 - การหาวิธีและการปรับกฎระเบยีบต่างๆ ให้รวดเร็วทันต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ 

     

4 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
 กลุ่มยานยนต ์

- ก าหนดมาตรการ/นโยบายทางภาษี เพื่อสนับสนุนให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) ให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้น 
- พัฒนาระบบ Information Technology ที่สามารถแจ้งข้อมลู/ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารให้กับผู้ประกอบการทราบ และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้านภาษีให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว 
- ศึกษาแนวทางควรออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการที่ช าระภาษีถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของการมอบ Intensive 
ให้กับผู้ประกอบการ 
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ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 กลุ่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/กลุ่มเคร่ืองด่ืม/กลุ่มยาสูบ 

- ปรับปรุงกระบวนการขอคืน/ช าระภาษีให้มคีวามสะดวกมากขึ้น 
- ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมใหก้ับผู้ประกอบการที่ช าระ
ภาษีถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของ Intensive ให้กับผู้ประกอบการ 

     

5 โครงการก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ที่ปกป้องสังคมจากผลกระทบของสินค้า/บริการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม      
 ปี 2560  

- ศึกษาผลกระทบต่อสังคมจ าแนกประเภท เช่น กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มการพนัน 
กลุ่มบันเทิง และระดับของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสินค้า/บริการที่เป็น Sin ที่กรม
สรรพสามติจัดเก็บ และมาตรการในการแก้ไข  

     

  ปี 2561  
- ก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี หรือไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราภาษี หรือ การส่งเสรมิ
ในการประกอบการ และสถานศึกษา โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึง
การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

6 โครงการ จัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรับการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม     
 ปี 2560 – 2561 

 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดนิยามที่ชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม สินค้าที่
เป็นต้นก าหนดของปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ตัวสินคา้) และขอบเขตของ
ผลกระทบ เช่น มลพิษทางอากาศ (เช่นจากเครื่องยนต์รถยนต์) น้ าเสียหรือขยะ เป็นต้น และ
ก าหนดหน้าท่ีภาระกิจของกรมสรรพสามติในการออกมาตรการที่จะด าเนินการและกรอบการ
ด าเนินการในระยะ 5 ป ี

     

 ปี 2561 - 2562 
 - ศึกษาและจัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรบัการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม และ CO2 Road Map 

     

  ปี 2563 - 2564 
 - ศึกษาแนวทางในการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อลด Carbon Emission 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากฎหมาย 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบภาษีและการประเมินผู้เสียภาษ ี     
 ปี 2560 - 2562 

- ก าหนดหลักการท างานของการตรวจสอบภาษีเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศึกษากระบวนการ Supply Chain ของสินค้าท่ีเสยีภาษ ี
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดเกบ็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และประเมินผู้
เสียภาษ ี
- ศึกษาก าลังคนท่ีเหมาะสมในแตล่ะพื้นท่ี 
- เตรียมความพร้อมส าหรับฐานขอ้มูลทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบ IT 

     

 ปี 2562 - 2563 
- ปรับกฎ/ระเบียบอัตราก าลังตามอัตราที่เหมาะสม 
- ด าเนินการประเมินผู้เสียภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 ปี 2563 - 2564 
- ศึกษาและการจดัท าระบบสิทธิประโยชนส์ าหรับผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือความเสี่ยงต่ า 
- บูรณาการฐานภาษีเดียวกันท้ัง 3 กรมจัดเก็บภาษี เพื่อการตรวจสอบร่วมกันในอนาคต 

     

2 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ ส่วนกรมสรรพสามิต      
 ปี 2560 - 2561 

 - ศึกษาแนวทางในการใช้ภาษีสรรพสามติในการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน 
 - ศึกษาแนวทางบูรณาการของมาตรการทางภาษีสรรพสามิตกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
มาตรการนั้นสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 - ปฏิรูปภาษีสรรพสามิต ด้วยหลกัการ Supply Chain ด้วยการปรบัปรุงกระบวนการทั้ง
ระบบเพื่อการลดการเกดิปัญหาคอขวด (Bottleneck) เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 ปี 2562 - 2564 

 - ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน (แข่งขันกับต่างประเทศ) 
 - การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวกับมาตรการระหว่างประเทศที่กรมสรรพสามิต
เกี่ยวข้อง 
 - การหาวิธีและการปรับกฎระเบยีบต่างๆ ให้รวดเร็วทันต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ 

     

3 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถ ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
 กลุ่มยานยนต ์

- ก าหนดมาตรการ/นโยบายทางภาษี เพื่อสนับสนุนให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) ให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้น 
- พัฒนาระบบ Information Technology ที่สามารถแจ้งข้อมลู/ประชาสัมพันธ์ข้อมลู
ข่าวสารให้กับผู้ประกอบการทราบ และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ด้านภาษีให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว 
- ศึกษาแนวทางควรออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการที่ช าระภาษีถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของการมอบ Intensive 
ให้กับผู้ประกอบการ 

     

 กลุ่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์/กลุ่มเคร่ืองด่ืม/กลุ่มยาสูบ 
- ปรับปรุงกระบวนการขอคืน/ช าระภาษีให้มคีวามสะดวกมากขึ้น 
- ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงินท่ีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมใหก้ับผู้ประกอบการที่ช าระ
ภาษีถูกต้องตามกฎหมาย โดยเป็นลักษณะของ Intensive ให้กับผู้ประกอบการ 

     

4 โครงการก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี ที่ปกป้องสังคมจากผลกระทบของสินค้า/
บริการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม   

     

 ปี 2560  
- ศึกษาผลกระทบต่อสังคมจ าแนกประเภท เช่น กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มการพนัน 
กลุ่มบันเทิง และระดับของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสินค้า/บริการที่เป็น Sin ที่กรม
สรรพสามติจัดเก็บ และมาตรการในการแก้ไข  
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
  ปี 2561  

- ก าหนดมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี หรือไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราภาษี หรือ การส่งเสรมิ
ในการประกอบการ และสถานศึกษา โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึง
การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

5 โครงการ จัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรับการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม  

     

 ปี 2560 – 2561 
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดนิยามที่ชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม สินค้าที่
เป็นต้นก าหนดของปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ตัวสินคา้) และขอบเขตของ
ผลกระทบ เช่น มลพิษทางอากาศ (เช่นจากเครื่องยนต์รถยนต์) น้ าเสียหรือขยะ เป็นต้น และ
ก าหนดหน้าท่ีภาระกิจของกรมสรรพสามติในการออกมาตรการที่จะด าเนินการและกรอบการ
ด าเนินการในระยะ 5 ป ี

     

 ปี 2561 - 2562 
 - ศึกษาและจัดท า CO2 Reduction and CO2 Equivalent ส าหรบัการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดล้อม และ CO2 Road Map 

     

  ปี 2563 - 2564 
 - ศึกษาแนวทางในการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต เพื่อลด Carbon Emission 
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โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1 โครงการพัฒนาความรู้บุคลากร/การจัดการองค์ความรู้      
 ปี 2560 

 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการการบริหารงานช่วง
ยุทธศาสตร์5ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดท าแผนความต้องการทักษะความรู้ของบุคลากร
เพื่อบรรลุแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และวิธีการวัดผล 

     

 ปี 2561 
 - การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
 - ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ จากแผนการด าเนินการในปี 2560 : ด้านกฏระเบียบสินค้าท่ี
เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตภายใต้กรอบ ASEAN 

     

 ปี 2562 - 2564 
 - ด าเนินการพัฒนาองค์ความรู้ จากแผนด าเนินการในปี 2561 ถึง 2564 : ด้านกฏระเบียบ
สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบนอกกลุม่ประเทศ 
ASEAN หรือ ประเทศคู่ค้าที่ส าคญั และ พร้อมการศึกษาเพื่อจดัท าองค์ความรู้เพื่อรองรับการ
ปรับเปลีย่นมาตรการในอนาคต  

     

2 โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม/จริยธรรม       
 การพัฒนาบุคลากรและสร้างความตระหนักเพื่อเกิดความมีจริยธรรม และขจัดการคอรร์ัปชัน 

พร้อมท้ังหลักสตูรภาคบังคับในการปฏิบัติธรรม 
     

3 โครงการสร้างความผูกพันของคนในองค์กร แรงจูงใจในการท างาน สวัสดิการบุคลากร       
 - โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรกรมสรรพสามติ ทั้งในรูปแบบกีฬาประจ าปีและกีฬา 

League 
- โครงการศึกษาแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้าง “Role Model” ของข้าราชการ
กรมสรรพสามิต 
- โครงการศึกษาการสรา้งแรงจูงใจในการท างานด้วย สวสัดิการที่เหมาะสม เพื่อป้องการและ
ลดการลาออกของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของกรมสรรพสามติ 
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ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
4 โครงการจัดสรรบุคลากร อัตราก าลัง       
 > ปี 2560 

- ศึกษาอัตราก าลังท่ีจ าเป็นเมื่อกรมสรรพสามิตได้มีพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของกฎหมายหรือระเบียบที่เกีย่วข้อง 

     

5 โครงการการส่งเสริมให้เป็นองค์กรด้านสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม      
 - โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการน าความคดิสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

กรมสรรพสามิตสู่การสรา้งนวัตกรรมการปฏิบัติงานและการจดสิทธิบัตรเพื่อการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามติ 
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ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1 โครงการการบูรณาการฐานข้อมลูเพ่ือการปราบปราม      
 ปี 2560 – 2562 (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

- การบูรณาการฐานข้อมลูกับกรมศุลกากร กรมสรรพากร เช่น ข้อมูลผู้เสียภาษี/ผู้หลบเลีย่ง
ภาษี เป็นต้น 

     

 ปี 2561 – 2563 (หน่วยงานภายนอกสังกัดกระทรวงการคลัง) 
 - มีการบูรณาการฐานข้อมลูเพื่อความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติผู้กระท า
ความผิดจากฐานข้อมูลส านักงานต ารวจแห่งชาติ ข้อมลูพาหนะที่ขนส่งสินค้าสรรพสามติจาก
ฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลเรือท่ีไม่ปรากฏสญัชาติทีม่ีความเสี่ยงในการลักลอบ
ขนส่งน้ ามันเถื่อนภายในน่านน้ าไทยจากกองทัพเรือ เป็นต้น  

     

 ปี 2563 – 2564 (หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน) 
 - พัฒนา Application ตรวจสอบข้อมูลสินคา้ ระบบแจ้งข้อมลูเมือ่พบผู้กระท าผิดเพื่อเป็น
ช่องทางให้หน่วยงานเอกชนและประชาชนท่ัวไป สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกและ
รวดเร็วข้ึน   

     

2 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือในการปราบปรามให้ทันสมัย      
 ปี 2560 – 2562 (หน่วยงานภายใน 3 กรมจัดเก็บภาษี) 

 - พัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือท่ีใช้ในการปราบปรามให้ทันสมัย เช่น ติดตั้งระบบ GPS กับ
พาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าสรรพสามติทุกสินค้า เพิ่มจ านวนเรือเร็วตรวจการณ์ทางทะเล และ
เรดาร์จับพิกัดให้มจี านวนมากขึ้น เป็นต้น 

     

3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบภาษีและการประเมินผู้เสียภาษ ี     
 ปี 2560 - 2562 

- ก าหนดหลักการท างานของการตรวจสอบภาษีเชิงรุกและการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศึกษากระบวนการ Supply Chain ของสินค้าท่ีเสยีภาษ ี
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีการจัดเกบ็ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และประเมินผู้
เสียภาษ ี
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
- ศึกษาก าลังคนท่ีเหมาะสมในแตล่ะพื้นท่ี 
- เตรียมความพร้อมส าหรับฐานขอ้มูลทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบ IT 

 ปี 2562 - 2563 
- ปรับกฎ/ระเบียบอัตราก าลังตามอัตราที่เหมาะสม 
- ด าเนินการประเมินผู้เสียภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 ปี 2563 - 2564 
- ศึกษาและการจดัท าระบบสิทธิประโยชนส์ าหรับผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือความเสี่ยงต่ า 
- บูรณาการฐานภาษีเดียวกันท้ัง 3 กรมจัดเก็บภาษี เพื่อการตรวจสอบร่วมกันในอนาคต 

     

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับ Ease of Doing 
Business 

     

 ปี 2560 
 - ศึกษากรอบการด าเนินงานเพื่อจัดท ากระบวนการท างานเพื่อวางกรอบการอ านวยความ
สะดวกอย่างบรูณาการผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

 ปี 2561 - 2562 
 - * พัฒนาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Ease of Doing 
Business 
 - * พัฒนาและจัดท ากระบวนงาน Ease of Doing Business ภายในกรมสรรพสามิตกับผู้เสีย
ภาษีสรรพสามิต 
หมายเหตุ: * หากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว ควรปรับปรงุระบบให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึน้ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) ตัวช้ีวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ Ease of 
Doing Business 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 ปี 2562 - 2563 

 - พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน เพือ่รองรับ Ease of Doing 
Business ระยะที่ 2 โดยการเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการในรูปแบบ Real time พร้อม การ
แสดงผล Real Time 
 - พัฒนา และ จัดท ากระบวนงาน Ease of Doing Business โดยการเชื่อมโยง ระบบของ
กรมสรรพสามิต กับหน่วยงานภายในสังกัดกรมสรรพสามิต และ National Single Window 
(NSW)  
 - ก าหนดกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์และประเมินผล จากระบบฐานข้อมูล (Data Base) 
ตัวช้ีวัดและประเมินผลการด าเนินงานของ Ease of Doing Business 

     

 ปี 2564 
 - ศึกษากรอบการด าเนินงานเพื่อจัดท ากระบวนการท างานเพื่อวางกรอบการอ านวยความ
สะดวกอย่างบรูณาการผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Integration of Ease of Doing 
Business via Information Technology)  และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ Ease of 
Doing Business ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 ถึง 2569) 

     

5 โครงการ ปรับปรุงระบบการท างานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้      
 ปี 2560 – 2561  

 - จัดท าแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานบริการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 5 ปี  
 - จัดท าแผนบูรณาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 5 ปี  
 - ศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท าและบูรณาการ รวมถึง Platform สนับสนุน บริหารงาน
ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย และตรวจสอบได้ 

     

  ปี 2562 - 2563 
 - ก าหนดมาตรการการด าเนินงานพร้อมการตดิตาม ดังแผนท่ีได้จดัท าในปี 2560 – 2561 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 ปี 2563 - 2564 

 - ด าเนินการพร้อมติดตามผล และ Revise เพื่อจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในปี 2565 – 2569 
     

13 โครงการ การพัฒนาระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน/ระบบการตรวจสอบภายใน/ระบบ
ความโปร่งใสองค์กร/การก ากับองค์กรท่ีดี 

     

 ปี 2560 – 2562 
   - ศึกษาแนวทางในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับโครงสร้างกรม
สรรพสามติมาใช้ส าหรับการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกดิความโปร่งใสและสนับสนุนการก ากับ
องค์กรที่ดี 

     

 ปี 2563 – 2564 
   - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการตรวจสอบภายในและการก ากับ
องค์กรที่ดี 

     

19 โครงการการส่งเสริมให้เป็นองค์กรด้านสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม      
 - โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการน าความคดิสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

กรมสรรพสามิตสู่การสรา้งนวัตกรรมการปฏิบัติงานและการจดสิทธิบัตรเพื่อการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามติ 

     

 

 



 
 
 
 
 

75 
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 

ศูนย์ผู้น าธุรกจิเพื่อสังคม แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

บทท่ี 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุป 

แผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
เป็นโครงการที่ศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมสรรพสามิต ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าต้องมีการปรับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือให้ตรงกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับบน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพ่ือให้มีระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตรงกัน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และการศึกษาในการท ายุทธศาสตร์ระยะต่อไป โดยที่ปรึกษา
ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน      
พ.ศ. 2560 – 2564 ทั้งนี้ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2559 ที่ปรึกษาได้จัดท าเป็น
ยุทธศาสตร์รายปีแทน 

ในการศึกษาเพ่ือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 5 ปี เพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ปรึกษาได้ศึกษาจากข้อมูลเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เก่ียวข้อง โดยการศึกษาจาก
ข้อมูลเชิงปฐมภูมินั้น เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารของกรมสรรพสามิต การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติของกรมสรรพสามิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะท าให้แผนยุทธศาสตร์ที่ได้มานั้น  
มีความครบถ้วนและชัดเจนทั้งระดับบนลงล่าง (Top to Bottom) ระดับล่างขึ้นบน (Bottom to Top) และ
มุมมองจากภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตอีกด้วย ซึ่งการศึกษาแบบข้อมูลเชิงปฐมภูมินั้นจะท า
ให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการระดมความคิดเห็นเพ่ือประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินการของกรมสรรพสามิตอีกด้วย ในส่วนของการศึกษาข้อมูลเชิง   
ทุติยภูมิจะเป็นการศึกษา ทบทวน ทฤษฎี บทความ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ระดับบน และยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมสรรพสามิต โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ระดับบน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 และยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้จากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงเป้าหมายในการพัฒนาของประเทศ ภารกิจ /ตัวชี้วัดที่
รัฐบาลมอบหมายให้ ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายของกรมสรรพสามิตในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้ าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ซึ่งจากการศึกษาจะท าให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สิ่งที่เป็นความท้าทายมากที่สุดของกรมสรรพสามิตที่รัฐบาลมอบหมายให้นั้น คือ 
เป้าหมายรายได้ของกรมสรรพสามิต โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับบนจนสู่เป้าหมายของกรมสรรพสามิต
เป็นดังนี้ 
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ตาราง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับบนจนสู่เป้าหมายของกรมสรรพสามิต 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                 6.6 บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 - เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด : รายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0 (ณ สิ้นสุด
แผนฯ 12) 
ตัวชี้วัด : จ านวนรายได้ภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
เป้าหมายของกระทรวงการคลัง 
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
เป้าหมายของกรมสรรพสามิต 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความยั่งยืนทางการคลัง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต *ประมาณ 793,437.16  ล้านบาท (ณ สิ้นสุดแผนฯ 12) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

*หมายเหตุ : จากการค านวณโดยยึดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(Gross Domestic Product)ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ที่ก าหนดให้ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อป ี

ทั้งนี้ เมื่อทราบถึงเป้าหมายที่รัฐบาลมอบให้แก่กรมสรรพสามิต  ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่             
กรมสรรพสามิตจะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ กรมสรรพสามิตจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการต่างๆของกรมสรรพสามิต เช่น ระเบียบ กฎ กฎหมายต่างๆ 
การขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี เป็นต้น ที่ปรึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางในการจัดเก็บภาษีของ
สินค้าและบริการที่ส าคัญของกรมสรรพสามิต โดยแบ่งเป็น 1) สินค้าและบริการทางตรง เช่น น้ ามัน รถยนต์ 
บุหรี่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์) ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหลักที่ท ารายได้ให้กับ  
กรมสรรพสามิต นอกจากนั้นยังมีสินค้า/บริการอ่ืนๆ ที่ยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตได้ เช่น อาบอบนวด สนามม้า บ่อนการพนัน เป็นต้น และ 2) แนวทางในการจัดเก็บภาษีของสินค้า
และบริการทางอ้อม จะเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับแนวทางสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  ซึ่งจะเป็น
แนวทางเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการป้องกัน
และปราบปรามที่กรมสรรพสามิตจ าเป็นต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือการตรวจสอบและปราบปราม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมตรวจสอบและปราบปรามและการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม 
และการตรวจสอบภาษีเชิงรุกระดับโซ่อุปทาน โดยการศึกษาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ผลิตที่อาจมีปัจจัย
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ท าให้เกิดผลกระทบทางการจัดเก็บรายได้ และผลกระทบจากภายนอกที่ส่งผลให้ก าลังการบริโภคลดลง รวมถึง
ความเสี่ยงที่จะท าให้การลักลอบและทุจริตในทุกกระบวนการในการจัดเก็บภาษี เพ่ือจะได้ทราบถึงสาเหตุ และ
วิธีการป้องกันการทุจริต ตลอดจนผลกระทบที่ตามมาอีกด้วย 

 นอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถใช้เครื่ องมือทางภาษี เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงาน (น้ ามัน และ
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีบางประเภท) รถยนต์ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกฮอล์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์     
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในระยะยาว และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ    
ในระดับห่วงโซ่อุปทานหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้จะสามารถก่อให้เกิดการ    
จ้างงาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยะส าคัญ ทั้งนี้การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ประเทศนั้น ในภารกิจของกรมสรรพสามิตสามารถแบ่งได้เป็น  

 ด้านการดึงดูดนักลงทุน กรมสรรพสามิตจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการอ านวยความสะดวก  
ทั้งด้านกระบวนการท างาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือกระบวนการท างาน         
ที่มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ นอกจากนี้การออกมาตรการ
สนับสนุนทางภาษี ก็สามารถดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ธุรกิจต่อเนื่องให้กับประเทศไทยดังเช่นอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ 

 ด้านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล โดยการ
ก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซึ่งประเทศผู้น าเข้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นั้นได้ให้ความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศเหล่านี้มักจะใช้ก าแพงภาษี หรือมาตรการกีดกันทางการค้า โดยการ
ก าหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อมมา  เ พ่ือกีดกันสินค้ าที่ ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม                     
ซึ่งกรมสรรพสามิตจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือโน้มน้าวให้ภาคอุตสาหกรรม
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดมาตรการที่เป็นมาตรฐานสากล และ
น ามาตรการทางภาษีมาบังคับใช้ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการ  
ส่งสินค้าไปยังประเทศผู้ซ้ือรายใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่ม OECD 

 ยังมีประเด็นส าคัญที่ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานของทุกภาคส่วน
ราชการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศสามารถยกระดับตัวเองไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วนั้น คือด้านการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ที่ปรึกษาเห็นว่ากรมสรรพสามิตจ าเป็นต้องเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็น
เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคธุรกิจที่ติดต่องาน
กับกรมสรรพสามิต โดยจะต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพดังนี้  
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 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท างาน     
ที่โปร่งใส และตรวจสอบได ้

 พัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการหรือการแข่งขันในปัจจุบัน 
 สร้างกระบวนการในการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะต้อง

มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง เพ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานของกรมสรรพสามิตต่อไป 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

จากข้อสรุปในหัวข้อ 4.1 นั้นเป็นแนวทางของยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมสรรพสามิต 5 ปี    
แต่อย่างไรก็ตามที่ปรึกษามีข้อเสนอในการพัฒนาการท างานของกรมสรรพสามิต เพ่ือรองรับการแข่งขันของ
ประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการค้าการลงทุนที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซึ่งถือเป็นโมเดลหลักในการพัฒนาประเทศไทย ที่ทุกภาคส่วน         
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนจะต้องให้ความส าคัญและยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันในการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

ที่ปรึกษาเสนอว่ากรมสรรพสามิตควรน าหลักการของโซ่อุปทาน (Supply Chain) และโซ่มูลค่า 
(Value Chain) มาประยุกต์กับการวิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในแต่ละรายสินค้าและบริการ เพ่ือให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนในสินค้า
นั้นๆ เพราะสินค้าและบริการที่ เกี่ยวข้องกับที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บนั้นมีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ส าคัญเกี่ยวข้อง และมีกลไกในการท าให้เกิดการบริโภค ดังนั้นการเข้าใจในกลไกของ
อุตสาหกรรมตั้งแต่กิจกรรมก่อนการผลิต การผลิต จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย หรือที่เรียกว่า         
“โซ่อุปทาน (Supply Chain)” และการสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ หรือที่เรียกว่า “โซ่มูลค่า 
(Value Chain)” เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงกลไกและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ทั้งในระดับ
อุตสาหกรรมในประเทศและระดับสากลของรายสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี ซึ่งจะท าให้การก าหนด
มาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมาตรการดังกล่าวเหมาะสมแล้ว 
ก็จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการผลิตการบริโภคสินค้า รวมถึงการควบคุมสมดุลของการบริโภค
สินค้าที่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่าง “ม่ันคง    
ม่ังคั่ง และย่ังยืน” ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

 

 

 


