
 

 
        

                                                              

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
KPI : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต  548,000  ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ 634,000 ล้านบาท)  2. ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10  3. ปริมาณสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่
ประชาชนเพิ่มมากข้ึน ร้อยละ 10  4. จ านวนกฎหมาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ เพื่อเยียวยา ฟื้นฟูและส่งเสริมการเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ 3 มาตรการ  5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการทางภาษีของกรมสรรพสามิตอย่างน้อย ร้อยละ 85 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 
• ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
• ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ • ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

• ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ • ด้านกฎหมาย    

• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน • การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

• การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
• การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย        
และนวัตกรรม 
• การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 

 
• การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
• การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
• การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 
และเป็นมืออาชีพ 

พันธกิจกรมสรรพสามิต 

บริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของ
ประชาชน 

พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อ
รองรับยุควิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 

บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
น านวัตกรรมมาใช้เพื่อการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 

พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 

เป้าประสงค์ 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 1.1.1 จดัท าฐานข้อมูล เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเกบ็รายได้ภาษีสรรพสามิต (สผษ. ภาค พื้นที)่  
2. พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมลู (ศทส.)(59.83ลบ.) 
3. ตรวจสอบระบบฐานข้อมลูด้านปราบปราม (สตป.)  
4. พัฒนาระบบคัดเลือกรายเพือ่การตรวจสอบภาษีอย่างมีประสทิธิภาพ (กตส.)  
5. เพิ่มประสทิธิภาพส ารวจราคา (กรส.) (0.05ลบ.) 
6. จัดท าฐานข้อมูลใบยาสูบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเส้นใน
ประเทศไทย (กวข.) 
7. จัดท าฐานข้อมลูการตรวจวิเคราะหส์รุาน าเข้าจากต่างประเทศ (กวข.) 
กลยุทธ์ 1.1.2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี 
8. ปฏิรูปการบริหารการจัดเกบ็ภาษีด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1)  
9. ปรบัปรงุและเปลี่ยนทดแทนอปุกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์
ทางไกล (สมฐ.1) (24.98ลบ.) 
10. จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและก าหนดรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสยี
ภาษีเพื่อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าแบตเตอรี่ (สมฐ.2)  
11. การจัดหาแสตมป์รูปแบบใหม่ (e-Stamp) (สคร.) (90ลบ.) 
12. การเช่ือมโยงข้อมูลการแจง้ราคาขายปลกีแนะน ากบัระบบ Eco-Sticker   
กับ ส านักเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (กรส.) (0.05ลบ.)  
13. จดัซือ้เครือ่งมือวิทยาศาสตรเ์พือ่เรง่รดัการตรวจวิเคราะหส์ินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กวข.) (9.7ลบ.) 
กลยุทธ์ 1.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบ
ผู้กระท าผิด 
14. ปอ้งกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป. ภาค พื้นที)่  
15. ปราบปรามเชิงรกุ และการบรูณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.) 
16. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (สตป.) 
17. ตรวจสอบภาษี (กตส. ภาค พื้นที่) (6.51ลบ.) 
18. ก ากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)  
19. พฒันาและซ่อมแซมบ ารุงรกัษาระบบปอ้งกันน้ ามันชายฝัง่ (กตท.)    
เป้าประสงค์ 1.2 ปรับปรุงมาตรฐานกฎหมายเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
กลยุทธ์ 1.2.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ 
20. ปรบัปรงุกฎหมายในระดับอนุบญัญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการ
เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (สกม.) 
21. พฒันามาตรฐานการบรหิารการจัดเกบ็ภาษียาเส้น (สมฐ.1) 
22. ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ ามันและผลิตภัณฑ์
น้ ามัน (สมฐ.2) 
23. ปรบัปรงุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
เสยีภาษีอัตราศูนย ์ส าหรบัรถยนตห์รือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่น าไปวิจยั 
พัฒนาหรอืทดสอบสมรรถนะ (สมฐ.2) 
24. ปรบัปรงุระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 (กตส.) 

เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนสุขภาพดี สังคมมี
คุณภาพ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ 2.1.1 ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือสร้างสมดุล
ให้สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน 
25. การจัดเกบ็ภาษีสินค้าที่สง่ผลกระทบตอ่สุขภาพ (สผษ.) 
26. การจัดเกบ็ภาษีสินค้าและบรกิารทีส่่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (สผษ.) 
กลยุทธ์ 2.1.2 การติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของมาตรการภาษีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว 
27. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากข้ึน  
(สลก. ภาค พื้นที่) (2ลบ.) 
 
  

เป้าประสงค์ 3.1 เยียวยา ฟ้ืนฟูและส่งเสรมิการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่  
กลยุทธ์ 3.1.1 ออกมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพ่ือ
เยียวยา ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการเข้าสู่ระบบ 
เศรษฐกิจใหม่ 
28. การจัดเกบ็ภาษีสินค้าและบรกิารเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม (สผษ.) 

เป้าประสงค์ 4.1 เป็นองค์กรคุณภาพ 4.0 แห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาองค์กรด้วยระบบราชการ 4.0 
29. การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (กพร.) 
30. ตรวจสอบการรับและน าเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Conan) (กตภ.) 
31. ปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าพร้อมระบบควบคุม (สคร.)  
เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ 
กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสรมิความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
32. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบรหิารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)  
33. ยกระดบัการใหบ้ริการข้อมลูแกป่ระชาชนและผู้มหีน้าทีเ่สียภาษีสรรพสามิตอยา่ง
ทันท่วงที (สลก.)  
เป้าประสงค์ 4.3 ยกระดับการอ านวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ 4.3.1 ปรับปรุงกระบวนการเพ่ืออ านวยความสะดวก 
34. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ (สลก.)  
35. สง่เสรมิการแจ้งราคาขายปลกีแนะน าผา่นอนิเตอรเ์น็ต (กรส.) (0.1ลบ.) 
36. สมัมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการขอรบัรองมาตรฐานการให้บรกิาร
ของศูนย์ราชการสะดวก (กพร.)  
37. จดัท าคู่มอืปฏิบัตงิานเพือ่พฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานการปฏิบัตงิานของ
กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.)  
38. เพิ่มประสทิธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าที่ใช้ เป็นวัตถุดิบฯ 
และสินค้าที่น าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑบ์นประเภทร้านค้าปลอดอากร (ศทส.) (27.92ลบ.) 
เป้าประสงค์ 4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทันสมัยรองรบัยุคดิจิทัล 
กลยุทธ์ 4.4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมัย และพร้อมต่อการใช้งาน 
39. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Date Center 
and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) (ศทส.) (67.86ลบ.) 
40. จัดท าระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (ศทส.) (63ลบ.) 
41. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) (ศทส.) (28ลบ.) 
42. ปรบัปรงุประสทิธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security (ศทส.) (46.28ลบ.) 
43. พัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลการจัดเกบ็และการส่งเงนิบ ารุงกองทุน/องค์กร (สคร.)  
44. การใช้ Data Analytics เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ (กตภ.) 
45. จดัหาและพฒันาระบบข้อมลูภายใน (กตท.)  
เป้าประสงค์ 4.5 ส่งเสริมบุคลากรให้มสีมรรถนะสูง และมีคุณภาพชีวิตท างานท่ีด ี
กลยุทธ์ 4.5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะท่ีหลากหลาย พร้อมสรา้งขวัญก าลงัใจให้
บุคลากร 
46. พฒันาศักยภาพในการด าเนนิคดีและเปรยีบเทียบคดี (สกม.) 
47. เพิม่ศักยภาพงานดา้นการตรวจพิสจูน์และจดัการของกลาง (สกม.) 
48. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค. ภาค พื้นที่) (3ลบ.) 
49. Excise Innovation Awards ครั้งที่ 11 (สบค.) (2ลบ.)  
50. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)  
51. เสรมิสรา้งความผาสกุและความผกูพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต (สบค.)  
52. บรูณาการเครือข่ายการตรวจสอบและก ากบัดูแลเชิงรุก (กตภ.)  
53. ก่อสร้างส านักงานและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.) (2.5ลบ.) 
 

อนุมัต ิ
 
 

(นายลวรณ  แสงสนิท) 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


