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การวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร ์
 

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐  พระราชกฤษฎีกา                
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ ฯลฯ  ก าหนดให้ส่วนราชการ                 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของภาครัฐ  ซึ่งต้อ งเป็นไปตามหลัก
เปิดเผย  โปร่งใส  เป็นธรรม  มีส่วนร่วม  และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน                     
ส่วนราชการต้องแต่งตั้งคณะท างานร่วมภาคประชาชนเป็นประจ าทุกปี  โดยพิจารณาจากผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสียตามประเด็นที่เลือก  ประกอบด้วย  
                    1. ผู้แทนจากส่วนราชการกรมสรรพสามิต (ซึ่งมาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

ประเด็นที่เลือก) 
                    ๒. ผู้แทนจากหน่วยราชการ/หน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) 
                    ๓. ผู้แทนจากภาคประชาชน  (ซึ่งหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นที่เลือก) 
ทั้ งนี้  คณะท างานภาคประชาชนฯ ต้องร่ วมกันจัดท าโครงการ ในการสร้ างการมี ส่วนร่วม                                 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสรรพสามิตเห็นควรให้จัดท าโครงการฯ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาเส้น                 
เนื่องจาก ยังคงมีประเด็นปัญหาที่เกดิขึน้จากการออกประกาศกรมสรรพสามติเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่ อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ   รวมทั้ งประกาศ                    
กรมสรรพสามิตเกี่ยวกับก าหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์ยาสูบ (ฉบับที่ 3)  ท าให้ขั้นตอน
การด าเนินการเพ่ิมขึ้นจากเดิม  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีภาระที่เพ่ิมขึ้น  รวมถึงประเด็นที่กรมสรรพสามิต
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนใบยาสูบ เป็นต้น  ทั้งนี้ การวิเคราะห์ประเด็นในการสร้าง                     
การมีส่วนร่วมตามภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต  ได้แก่ 
-   บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 
-   การป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต  

๒) ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  ได้แก่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑  บริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านนโยบายภาษีเพื่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
-   ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค 
  New Normol 
-   ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

จากการวิเคราะห์ได้พิจารณาเลือกภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ที่น ามาใช้ในกา รจัดท าโครงการฯ                      
ปีงบประมาณ ๒๕65  ดังนี้ 

1) ภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต  ได้แก ่  
-  บริหารจัดเก็บภาษีเพ่ือเป็นรายได้ของรัฐ 

๒) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 
    โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

การก าหนด... 
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การก าหนดผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholder) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 

  กรมสรรพสามิตเห็นควรให้ด า เนินการ เกี่ ยวกับการเปิดโอกาสให้ประชาชน                           
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทสินค้ายาเส้น                     
โดยมีการก าหนดกลุ่ มผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เ พ่ือแต่ งตั้ ง เป็นคณะท างานร่วมภาคประชาชน                                
ของกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ    
1. พิจารณาว่ากลุ่มใดมีความส าคญัและได้รบัผลกระทบต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
2. พิจารณาว่ากลุ่มใดมีความส าคัญและมีอิทธิพลที่จะท าให้โครงการบรรลุผล                       

หรือล้มเหลว  
การพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสรรพสามิต    
กรมสรรพสามิตพิจารณาก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อโครงการที่จะด าเนินการ   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ดังนี้ 
  ผู้แทนจากกรมสรรพสามิต 

1. ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 
2. ส านักกฎหมาย 
3. ส านักแผนภาษี 
4. ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 
5. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในสังกัดส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 
6. ส านักงานเลขานุการกรม 
ผู้แทนจากภาคประชาชน  ได้แก่  กลุ่มผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต และผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ยาเส้นในเขตพ้ืนที่ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 4  เหตุผลที่กรมสรรพสามิตเลือกกลุ่มดังกล่าวเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ซึ่ งมีผู้ เพาะปลูก ผู้ผลิต และผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นครบทุกกลุ่ม  ซึ่ งท าให้                               
ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถเก็บข้อมูลและรับฟังปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข                         
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนต่อไป 
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ช่องทางในการรับฟัง 

 กรมสรรพสามิตได้มีช่องทางในการรับฟังปัญหาจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 9 ช่องทาง ดังนี้ 

1. สายด่วน 1713 
   2. โทรศัพท์สายตรงหมายเลข 0 2668 6618 
   3. E-mail : excise_hotline@excise.go.th   
   4. เว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th  
   5. ตู้รับความคิดเห็นและร้องเรียน 
   6. ตู้ ปณ.10 
   7. ศูนย์บริการประชาชน 

8. หนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป 
   9. โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสรรพสามิตพ้ืนที่ 
 
   ทั้งนี้ ได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น เสนอผู้บริหาร               
เป็นรายเดือนและรายไตรมาสอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและน าข้อมูลไปใช้               
ในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป   รวมทั้งก าหนดกิจกรรมและจัดประชุมแลกเปลี่ยน                   
ความคิดเห็นของคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิตต่อไป   
   ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  กรมสรรพสามิตได้มีการใช้แบบสอบถาม                      
เพ่ือรับทราบปัญหาในเบื้องต้น จ านวน 100 ชุด  เพ่ือให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบสอบถาม                                    
ซึ่งกรมสรรพสามิตจะน ามาสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่การจัดประชุมตามโครงการเปิดโอกาส                   
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต  ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 ต่อไป                        
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