ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ : ผูน้ าการจัดเก็บภาษีเพือ่ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 550,200 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ 597,000 ล้านบาท)
2. ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
3. มีสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบั บริการต่อการให้บริการของภาครัฐอย่างน้อยร้อยละ 90
5. ความสาเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิง่ แวดล้อมและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 4 มาตรการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

 ด้านเศรษฐกิจ

 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านพลังงาน

 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

 การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ และสังคม
 การคลังการเงินเพือ่ สิ่งแวดล้อม

 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง 2564)
 ด้านเศรษฐกิจ

 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

พันธกิจกรมสรรพสามิต
1. บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลัง อย่างยั่งยืน

2. ขับเคลื่อนสังคมด้วยมาตรการภาษีเพื่อความผาสุก
ของประชาชน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมในยุค New Normal

4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษี เพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
เป้าประสงค์ 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี
เป้าประสงค์ 2.1 : ใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให้ดีขึ้น
กลยุทธ์ 1.1.1 : การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กลยุทธ์ 2.1.1 : พัฒนามาตรการภาษีเพื่อสุขภาพที่ดีของ
จัดเก็บ
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต เป็นราย ประชาชน
25. จัดเก็บภาษีสินค้าทีส่ ่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สผษ.)
สินค้าและรายเดือน (สผษ.) (ภาค/พท.)
2. พัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรุ าสามทับ (ศทส.) 26. ศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อประเมินโอกาสเชิงเศรษฐกิจในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังอย่างยัง่ ยืน (สมฐ.1)
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบารุง
27. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เกลือ สารอาหาร
กองทุน/องค์การ (สคร.)
และสารอื่นในสินค้าเครื่องดื่มและสินค้าสรรพสามิต (กวข.)
4. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปรามฯ (สตป.)
5. พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมี
เป้าประสงค์ 2.2 : ใช้มาตรการภาษีเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่
ประสิทธิภาพ (กตส.)
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
6. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนา
กลยุทธ์ 2.2.1 : พัฒนามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
สินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 CC. (กรส.)
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
7. เพิ่มประสิทธิภาพการสารวจราคา (กรส.)
28. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8. ศึกษาแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบราคาขายปลีก
(สผษ.)
แนะนาสินค้าไวน์ (กรส.)
29. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่สง่ ผลกระทบต่อ
9. ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารราคาขายปลีกแนะนา (กรส.)
สิ่งแวดล้อม (สผษ.)
กลยุทธ์ 1.1.2 : เพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
และการตรวจสอบภาษี
10. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)
(ภาค/พท.)
11. ปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)
12. เพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลการจาหน่ายน้ามันดีเซลสาหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (สตป.)
13. ตรวจสอบภาษี (กตส.)
14. กากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)
15. การทาลายแสตมป์สรรพสามิต (สคร.)
16. จัดซื้อเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ทดแทนฯ (กวข.)
17. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ามันต้องสงสัยฯ (กวข.)
18. ซ่อมบารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและ
ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ (กตท.)
เป้าประสงค์ 1.2 : ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
กลยุทธ์ 1.2.1 : ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย
และมีมาตรฐานสากล
19. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิต
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.)
20. จัดทาและเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า
เครื่องดืม่ (สมฐ.1)
21. ปรับปรุงประกาศกรมเรื่องหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการลดหย่อนและ
การคืนภาษีฯ (สมฐ.2)
22. ปรับปรุงประกาศกรมเพือ่ บริหารและพัฒนาระบบงานกองทุน
น้ามันเชื้อเพลิง (สมฐ.2)
23. ปรับปรุงประกาศกรมเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ (สมฐ.2)
24. ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้การ
ตรวจสอบภาชนะเก็บ เครื่องมือวัดฯ (กตท.)

3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในยุค New Normal
เป้าประสงค์ 3.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal
กลยุทธ์ 3.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
30. จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต
(ศทส.)
กลยุทธ์ 3.1.2 : ส่งเสริม Innovation Culture
31. ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรือ่ งร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (สลก.)
เป้าประสงค์ 3.2 : บูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
บริหารการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ 3.2.1 : บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
32. เพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
นาเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ
National Single Window (NSW ระยะที่ 2) (ศทส.)
กลยุทธ์ 3.2.2 : ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
33. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal (สมฐ.1)

4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 4.1 : พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
กลยุทธ์ 4.1.1 : พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0
34. พัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออก
ใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ (ศทส.)
35. สรรพสามิต 4.0 ยกระดับสูก่ ารพัฒนาจนเกิดผล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)
36. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)
37. ตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกากับดูแลที่ดี (กตภ.)
38. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (กตภ.)
39. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงบูรณาการ (กตภ.)
40. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสจู น์และจัดการ ของกลาง (สกม.)
กลยุทธ์ 4.1.2 : การติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพของ
มาตรการภาษี ที่มีผลบังคับใช้
41. ตรวจสอบคืนเงินภาษีสรรพสามิต (สคร.)
เป้าประสงค์ 4.2 : พัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 4.2.1 : ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
42. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิต (สลก.)
กลยุทธ์ 4.2.2 : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
43. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC (กพร.)
กลยุทธ์ 4.2.3 : ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
44. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น
(สลก.) (ภาค/พท.)
เป้าประสงค์ 4.3 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และความสามารถ
ทีห่ ลากหลาย
กลยุทธ์ 4.3.1 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
45. พัฒนาทักษะดิจทิ ัล (สบค.)
46. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)
กลยุทธ์ 4.3.2 : ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างขวัญและกาลังใจ
47. เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กรมสรรพสามิต (สบค.)
48. ก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ
สรรพสามิต (กตท.)
49. การให้ความรู้ในการดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.)

อนุมัติ

(นายลวรณ แสงสนิท)
อธิบดีกรมสรรพสามิต

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง

• การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

• การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
• การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กรมสรรพสามิต
Strategic Issues

ด้านประสิทธิผล
Effectiveness

“ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน”
1. บริหารการจัดเก็บรายได้
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ด้านการพัฒนาองค์กร
learning and growth

3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในยุค New Normal

S2 ใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดีขี้น

S1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี
KPI :ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บ
รายได้เทียบกับประมาณการ +/- ร้อยละ 5

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ
Customer
ด้านประสิทธิภาพ
Process

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากกระทรวงการคลัง
• การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

• การสนับสนุนศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน

KPI : จานวนมาตรการ/ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 4 มาตรการ

4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

S3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ร้อยละ 90

C1 พัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นประชาชนและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของภาครัฐ ร้อยละ 90
P1 ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจั จุบนั
KPI : จานวนมาตรการ/กฎหมายที่มีการปรับปรุง
แก้ไข และมีผลบังคับใช้ 6 ฉบับ

P2 : ใช้มาตรการภาษีเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI: จานวนมาตรการ/ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 4 มาตรการ

L1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และความสามารถที่หลากหลาย

KPI : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ร้อยละ 80

P3 บูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การบริหารการจัดเก็บภาษี
KPI : จานวนนวัตกรรมที่นามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างน้อย 6 นวัตกรรม

L2 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของภาครัฐ ร้อยละ 90

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย : ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
สานักแผนภาษี

1

ค่านิยมกรมสรรพสามิต
Standardization
(ความมีมาตรฐาน)

S

T Transparency
(ความโปร่งใส)

A Accountability

(จิตสานึกความรับผิดชอบ)

S
Satisfaction

R

Rapid & Simplicity
(ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

(ความพึงพอใจ)

2

วิสัยทัศน์ :

KPI

1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 550,200 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ 597,000 ล้านบาท)
2. ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
3. มีสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของภาครัฐอย่างน้อย ร้อยละ 90
5. ความสาเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย อย่างน้อย 4 มาตรการ

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ
บริหารการจัดเก็บรายได้ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางการคลัง

01

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

02

ขับเคลื่อนสังคมด้วยมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ในยุค New Normal

03

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคม
ในยุค New Normal

พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

04

พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

3

Strategic Objectives และ Goal ระยะสั้น ปี 2565
สี่เสาหลัก
SO2

SO1 งานตามภารกิจหลัก
บริหารการจัดเก็บรายได้
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
ทางการคลัง

Key Goals

1

- ดาเนินการบริหารการจัดเก็บ
รายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่กระทรวงมอบหมาย
- เน้นการตรวจสอบ บูรณาการด้าน
ป้องกันและปราบปราม
- ปรับปรุง/แก้ไข กฎ ระเบียบให้
ทันสมัย

งานนโยบาย

SO3 นวัตกรรม/เทคโนโลยี

ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 2

พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมในยุค
New Normal

ใช้มาตรการภาษีเพื่อการดูแล
สุขภาวะของประชาชน และเพื่อ
ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ที่สมดุล ควบคู่กับการดูแลสังคม
รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
รวมทั้ง ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

SO4 องค์กร/บุคลากร
พัฒนาองค์กรสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

3

นานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ และรองรับ
การดาเนินงานของกรม รวมทั้ง
ยกระดับการให้บริการให้ทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว

4

- พัฒนาองค์กรในทุกมิติให้ก้าว
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 สร้างความ
โปร่งใส และเป็นธรรม
- พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart
People มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และทักษะที่หลากหลาย (MultiFunction Skill)

4

บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง
เป้าประสงค์ 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ภาษี

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 1.2 : ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน

กลยุทธ์ 1.1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กลยุทธ์ 1.2.1 ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติ
ให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากล
การจัดเก็บ
กลยุทธ์ 1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม
และตรวจสอบภาษี
5

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
24 โครงการ
โครงการตามยุทธศาสตร์
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผษ.)

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย
ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการ
จัดเก็บรายได้เทียบกับประมาณการรายได้
(+/-) ร้อยละ 5

2. พัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษี ระบบงาน 1 ระบบ
สุราสามทับ (ศทส.)

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

-

20,421,800

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บ
และการส่งเงินบารุงกองทุน/องค์การ
(เพิ่มเติม 2 กองทุน) (สคร.)

ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บและ
การส่งเงินบารุงกองทุน/องค์กร ร้อยละ 100

-

4. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ
สานักงานสรรพสามิตภาคและสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ (สตป.)

รายงานสรุปผล/ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านการ
ปราบปรามเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ

155,400
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โครงการตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

5. พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบ ร้อยละมูลค่าภาษีของรายที่คัดเลือกตรวจสอบ
ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (กตส.)
ภาษีทั่วประเทศเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้
สรรพสามิต ร้อยละ 15

544,440

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีก
แนะนา สินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน
3,000 ลูกบากศก์เซนติเมตร (กรส.)

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน 1 ฉบับ

90,000

7. เพิ่มประสิทธิภาพการสารวจราคา (กรส.)

รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ

-

8. การศึกษาแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการ
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
ตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนาสินค้าประเภทไวน์
(กรส.)

-

9. การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารราคาขาย ระบบงานบริหารราคา 1 ระบบ
ปลีกแนะนา (กรส.)

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

27,000,000

7

โครงการตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

10. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย
สรรพสามิต (สตป.)

รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
4 ฉบับ

29,240,000

11. ปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการ
หน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)

รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 2 ฉบับ

-

12. เพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลการจาหน่าย รายงานแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพฯ
น้ามันดีเซลสาหรับชาวประมง ในเขตต่อเนื่องของ เสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
ราชอาณาจักร (สตป.)

-

13. ตรวจสอบภาษี (กตส.)

ร้อยละมูลค่าภาษีของรายที่ตรวจสอบภาษี
เทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
ทั่วประเทศ ร้อยละ 15

9,802,080

14. กากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทวั่
ประเทศ (กตส.)

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทวั่ ประเทศ
2 ฉบับ

-

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

8

โครงการตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

15. การทาลายแสตมป์สรรพสามิต (สคร.)

ร้อยละของแสตมป์สรรพสามิตทีไ่ ด้รับอนุมตั ิให้
ทาลายและดาเนินการทาลายแล้ว ร้อยละ 100

16. จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทดแทน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (กวข.)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ 80

17. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ามัน
ต้องสงสัย (กวข.)

รายงานการตรวจวิเคราะห์น้ามันต้องสงสัย
12 ฉบับ

93,100

18. ซ่อมบารุงรักษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่
ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ทางไกลฯ (กตท.)

รายงานผลการตรวจสอบมาตรวัด 2 ฉบับ

8,602,000

19. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัตขิ องกรม
สรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (สกม.)

กฎหมายมีผลบังคับใช้ 7 ฉบับ

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

11,700,000

-
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โครงการตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

20. จัดทาและเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดเก็บภาษี คู่มือการปฏิบัติงานฯ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
สรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (สมฐ.1)
1 เรื่อง

-

21. ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการ
ลดหย่อนและการคืนภาษีฯ (สมฐ.2)

ประกาศกรมสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ 1ฉบับ

-

22. ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อบริหาร
และพัฒนาระบบงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง
(สมฐ.2)

รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล 1 ฉบับ

-

23. ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีใน
อัตราศูนย์สาหรับแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบในการผลิตสิง่ ของอื่นฯ (สมฐ.2)

ประกาศกรมสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ

-

24. ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้การตรวจสอบภาชนะเก็บเครื่องมือวัดฯ
(กตท.)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม ร้อยละ 85

-

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4
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ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 2.1 : ใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนให้ดีขึ้น

เป้าประสงค์ 2.2 : ใช้มาตรการภาษีเพื่อเศรษฐกิจ
สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนามาตรการภาษีเพื่อสุขภาพที่ดี
ของประชาชน

กลยุทธ์ 2.2.1 พัฒนามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
5 โครงการ
โครงการตามยุทธศาสตร์
1. จัดเก็บภาษีสินค้าที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ
(สผษ.)

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย
มาตรการที่มีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

-

2. ศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อประเมินโอกาสเชิง
รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ
เศรษฐกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
อย่างยั่งยืน (สมฐ.1)

4,980,000

3. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เกลือ
รายงานการตรวจวิเคราะห์สารอาหาร 1 ฉบับ
สารอาหารและสารอื่นในสินค้าเครื่องดื่มและสินค้า
สรรพสามิต (กวข.)

4,000,000

4. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (สผษ.)

มาตรการที่มีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ

-

5. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่สง่ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (สผษ.)

มาตรการที่มีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ

-
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พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 3.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal

เป้าประสงค์ 3.2 :บูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การบริหารการจัดเก็บภาษี

กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กลยุทธ์ 3.2.1 บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอก
กลยุทธ์ 3.2.2 ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

กลยุทธ์ 3.1.2 ส่งเสริม Innovation Culture
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
4 โครงการ
โครงการตามยุทธศาสตร์
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการ
จัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับระบบสารสนเทศ
กรมสรรพสามิต (ศทส.)

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย
จานวนอุปกรณ์ที่ส่งมอบ 2

2. ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ
ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (สลก.)
ร้อยละ 80
3. เพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงแลกเปลีย่ น
ข้อมูลการนาเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิต
ผ่านระบบ National Single Window (NSW)
ระยะที่ 2 (ศทส.)

ระบบงาน 1 ระบบ

4. แผนส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
(Biz Portal) (สมฐ.1)

ร่างประกาศกรมสรรพสามิต 4 ฉบับ

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

78,580,000

19,776,100

-
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พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมภิบาล

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 4.3 : พัฒนา
เป้าประสงค์ 4.1 : พัฒนาองค์กร เป้าประสงค์ 4.2 : พัฒนาบริการโดยมุ่งเน้น
บุคลากรให้มีทักษะ และ
สู่ระบบราชการ 4.0
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ความสามารถที่หลากหลาย
กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาองค์กรไปสู่ กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริมความร่วมมือ
กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาองค์ความรู้
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
สรรพสามิต 4.0
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธ์ 4.1.2 การติดตามผลและ กลยุทธ์ 4.2.2 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ กลยุทธ์ 4.3.2 ส่งเสริมสมรรถนะ
เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการ กลยุทธ์ 4.2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
บุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต
ภาษีที่มีผลบังคับใช้
สร้างขวัญและกาลังใจ
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
16 โครงการ
โครงการตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

1. พัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับ
การออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ (ศทส.)

ระบบงาน 1 ระบบ

2. สรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่การพัฒนาจน
เกิดผล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)

รายงานผลการดาเนินการเสนอผู้บริหาร
จานวน 1 ฉบับ

-

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)

คะแนนการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับ "A" (ไม่น้อยกว่า 85
คะแนน) 85 คะแนน

-

4. ตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกากับ
ดูแลที่ดี (กตภ.)

ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนาไป
ปฏิบัติ ร้อยละ 80

459,375

5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายใน
เชิงบูรณาการ (กตภ.)

ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาระบบงาน
ตรวจสอบภายใน ร้อยละ 60

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

32,207,600
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โครงการตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

6. ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงบูรณาการ (กตภ.)

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการให้
คาปรึกษาแนะนา ร้อยละ 80

-

7. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการ
ของกลาง (สกม.)

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

-

8. ตรวจสอบคืนเงินภาษีสรรพสามิต (สคร.)

ร้อยละความถูกต้องของการจ่ายคืนเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิ ร้อยละ 100

9. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85
การบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)
10. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก GECC (กพร.)

จานวนสานักงานสรรพสามิตพื้นที/่ พื้นที่สาขาใน
การกากับดูแลของสานักงานสรรพสามิตภาคที่ 110 ที่ผ่านการรับการรับรองมาตรฐาน GECC
อย่างน้อย 1 แห่งต่อภาค 10 แห่ง

11. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนมากขึ้น (สลก.)

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละ 85

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4

500,000

-

500,000
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โครงการตามยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดหลัก/ค่าเป้าหมาย

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

12. พัฒนาทักษะดิจิทัล (สบค.)

ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

2,700,000

13. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)

จานวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ 3 จานวน

2,000,000

14. เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมสรรพสามิต (สบค.)

ความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

3,500,000

15. การก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและ
บ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.)

ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานที่ของบุคลากร
ร้อยละ 80

4,019,200

16. การให้ความรู้ในการดาเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดี (สกม.)

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 80

-

ระยะเวลาดาเนินงาน
Q1

Q2

Q3

Q4
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