แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานเลขานุการกรม
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีมาตรฐาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ
การพัฒนา
องค์กร

2.ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อความ
ผาสุกของประชาชน

S1 ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย
บทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

1.เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริม
ความร่วมมือ เพื่อการจัดเก็บ
ภาษีอย่างยั่งยืน

E-S1

3.บริหารองค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 และสอดคล้อง
หลักธรรมาภิบาล

S2 กรมสรรพสามิตมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย E-S1

C1 ประชาชนให้การยอมรับและเกิดความร่วมมือ
ต่อการดาเนินงานของกรมสรรพสามิต E-C1

P1 การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก E-P1
L1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มี
เสถียรภาพ ทันสมัย และง่ายต่อ
การใช้งาน E-L2

P2 การเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม E-P1

P3 การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ E-P1
L2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงและมีคุณภาพชีวิตการทางานที่
E-L3
ดี

P4 เพิ่มประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล E-P1
L3 พัฒนาองค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 ให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมภิบาล E-L1

แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2562

L : การพัฒนาองค์กร

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

S : ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเสริมการอานวยความสะดวกขององค์กร
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

S1 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพ
ทันสมัย พร้อมใช้งาน

S2 : บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Excise-P1

Excise-P1

C1 : ยกระดับการให้บริการขององค์กร โดยใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Excise-C1

P1 : กระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
Excise-P1

L1 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Excise-L3

L2 : พัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ Big Data

L3 : เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

Excise-L2

Excise-L1

L : การพัฒนาองค์กร

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

S : ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ปี2562
สานักกฎหมาย
การบริหารหน่วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0

S1 ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมายสรรพสามิต

S2 การบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

C1 สร้างความพึงพอใจ และอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
P1 พัฒนากระบวนการการดาเนินงานด้านกฏหมายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
L1 บริหารหน่วยงานด้วยความโปร่งใส
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
กับระบบริหารราชการ 4.0

L2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

2.บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องหลัก
ธรรมาภิบาล

S : ประสิทธิผล

C๑ สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

P๑ พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

L : การพัฒนาองค์กร

S๑ การป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

1.เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามแบบบูรณาการ

P : ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 2562
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

E-S1

E-C1

E-L2

L๑ ส่งเสริมบุคลากรเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างยั่งยืน

L๒ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
E-L3

E-L2

แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2562

L : การพัฒนาองค์กร

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

S : ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
1. สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

2. ส่งเสริมการนานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดเก็บภาษี

S1 : จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

S2 : ประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

Excise-S1

C1 : ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น

P1 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านด้านบริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

L1 : องค์กรตามระบบราชการ 4.0
สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล
Excise-L1

L2 : ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภาพ
ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน
Excise-L2

Excise-P1

Excise-C1

Excise-P1

L3 : บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมี
คุณภาพชีวิตทางานที่ดี
Excise-L3

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประจาปีงบประมาณ 2562

L

คุณภาพการ
ให้บริการ

การพัฒนา
องค์กร

P

ประสิทธิภาพของ

C

การปฏิบัติราชการ

S

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1.เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บ
ภาษีอย่างยั่งยืนE-1
S1 จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม
E-S1
และโปร่งใส

2.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดเก็บภาษี E-2

4.บริหารองค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 และสอดคล้อง
หลักธรรมมาภิบาล E-4

S2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
E-S2
จัดเก็บภาษี

S3 พัฒนามาตรฐานการให้บริการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
E-S4

C1 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความเชื่อมั่นและมีความพึงพอใจ
E-C1
เพิ่มมากขึ้น

C2 ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
E-C2
เพิ่มมากขึ้น

P1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

L1 พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล E-L1

L2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลใช้เทคโนโลยีที่มี
เสียรภาพ ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน E-L2

E-P1

L3 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรมี
สมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิต
การทางานที่ดีขึ้น
E-L3

E- … แสดงความเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (8 พ.ย.62)

แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักบริหำรกำรคลังและรำยได้
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท2ี่ .
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดเก็บภาษี

ยุทธศาสตร์ที่ 3.
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อม
และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน

S1 : บริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
E : P1

S2 : ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
E : S2

C1 : การบริการด้วยระบบงานที่ทันสมัย เป็นไปตามระเบียบ
โปร่งใสและเป็นธรรม

P1 : บริหารจัดการหน่วยงานด้วยความโปร่งใส
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
E : P1

L1 : พัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามระบบราชการ 4.0
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
E : L1

ยุทธศาสตร์ที่ 4.
บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

E : C2

P2 : บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
E : L1

L2 : พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบงานสามารถนาไปใช้ได้ถูกต้อง
E : S2

แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

S1 มีนวัตกรรมทางภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการบริการ

C1 สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นและอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับริการและผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท2ี่ . ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดเก็บภาษี

คุณภาพ
การให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1.เชื่อมโยงข้อมูลและ
ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อการ
จัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.ขับเคลื่อนนโยบายภาษี
ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อ
ความผาสุกของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.บริหารองค์กรตาม
ระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องหลัก
ธรรมาภิบาล

S2 มีการปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้มีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับภายในองค์กร

E-P1

E-L1

E-C1

C2 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการทางานและปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการ
ทางานใหม่ตามระบบราชการ 4.0 เพื่อให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึง
พอใจของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้เสีย
E-C1

P1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลมีเสถียรภาพ

E-L2

L1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะ
และมีคุณภาพชีวิตการงานที่ดี

P2 บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม

E-L1

E-L3

แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

S๑ ระบบบริหารราชการของกรมฯมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

L : การพัฒนาองค์กร

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

กรมสรรพสามิตเป็นองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และสอดคล้องหลักธรรมาภิบาล

S : ประสิทธิผล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

C๑ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น

C๒ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของกรมฯ

P๑ นาระบบบริหารองค์กรที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0
มาประยุกต์ใช้กับกรมสรรพสามิต

L๑ พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0
สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล

L๓ บุคลากรมีสมรรถนะสูงและ
มีคุณภาพชีวิตทางานที่ดี

แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลุ่มตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์ : ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ เพิ่มคุณค่าให้องค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล

L

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

คุณภาพการ
ให้บริการ
การปฏิบัติราชการ

P

ประสิทธิภาพของ

C

การพัฒนา
องค์กร

S

การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล

S1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามหลักธรรมาภิบาล

S2 มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

E-L1

C1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น

P1 มีกระบวนการการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ E-P1

E-L1

L1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ
E-L1

E-4

E-L2

E-C1

P2 การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการและ
การตรวจสอบภายใน
E-L2
E-P1

L2 ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภาพ
ทันสมัยและ
ง่ายต่อการใช้งาน E-L2

E- … แสดงความเชื่อมโยงแผนที่ยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กลุ่ม ที่สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

L3 พัฒนาบุคลากร
สู่ความเป็นมืออาชีพ

E-L3

2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดเก็บภาษี

3.ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน

S1 จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
Excise S1

4.บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0 และ
สอดคล้องหลักธรรมาภิบาล

S2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการทางาน

P : ประสิทธิภาพ

C1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น

P1 กระบวนการในการดาเนินงานมีระสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิง่ ขึน

L : การพัฒนาองค์กร

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

S : ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2562
กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

L1 พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล

Excise C1

Excise P1

Excise L1

Excise L3

L : การพัฒนาองค์กร

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

S : ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความ
ร่วมมือ เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน

2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริหารการจัดเก็บ
ภาษี

3.ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความ
ผาสุกของประชาชน

4.บริหารองค์กรตามระบบราชการ
4.0 และสอดคล้องหลักธรรมาภิ
บาล

S๑ จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
Excise S1

C๑ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น
Excise C1

P๑ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สินค้าและของกลางสูงยิง่ ขึ้น
เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยา

L1 พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

Excise L1

Excise P1

L2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สินค้าให้แก่บุคลากร
เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
Excise L2

แผนที่ยุทธศาสตร์ ปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์

S1 : บริหารการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
Excise-S1

L : การพัฒนาองค์กร

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

1. บริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S : ประสิทธิผล

สานักแผนภาษี
2. นาเสนอนโยบายภาษีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน

S2 : มีนวัตกรรม/นโยบายทางภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
Excise-S2

C1 : สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพื่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น

Excise-C1

P1 : การกาหนดเป้าหมายการจัดเก็บ การศึกษานโยบายภาษี
ตลอดจนการวางแผนและติดตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Excise-P1

L1 : ส่งเสริมบุคลากรเพื่อการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
Excise-L3

L2 : พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความ
ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน
Excise-L2

L3 : พัฒนาองค์กรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
Excise-L1

แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กองกากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์

ด้านประสิทธิผล

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ

ด้านประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนา
องค์กร

1. เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

2. บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

S1 ตรวจสอบภาษีอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
Excise-P1

C1 สร้างความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Excise-C1

P1 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
Excise-L1
L1 พัฒนาข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภาษี
Excise-L2

L2 ส่งเสริมบุคลากรเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
Excise-L3

แผนที่ยุทธศาสตร์กองกากับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต
ประจาปีงบประมาณ 2562

L

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์
การปฏิบัติราชการ

P

C1 สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานราคาต่อ
หน่วยงานภายใน
E-C1

การพัฒนา
องค์กร

C

S1 พัฒนามาตรการในการจัดเก็บภาษี
สินค้าและบริการให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องนโยบาย E-S1

ประสิทธิภาพของ

S

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดเก็บภาษี

P1 กระบวนการยื่นแบบแจ้งราคาที่มี
ประสิทธิภาพ
E-P1

L1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลใช้เทคโนโลยีที่มี
เสถียรภาพ ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน

E-P2

2.บริหารองค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 และสอดคล้อง
หลักธรรมมาภิบาล

S2 บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
E-S1

C2 ผู้เสียภาษีเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่น
E-C1

P2 สนับสนุนกระบวนการพิจารณาให้
สอดคล้องกับกลไกตลาด E-P1

L2 บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพ
ชีวิตทางานที่ดี
E-P3

P3 เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลE-P1

L3 พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
E-P1

15

1. การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

L : การพัฒนาองค์กร

2. ยกระดับการบริการประชาชนของกรม
สรรพสามิต

S1 : กากับติดตาม
การบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
Excise-S1

3.บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องหลักธรรมาภิบาล

S2 : กากับดูแลและสนับสนุน
การบริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
การบริการระดับดีเลิศ Excise-C1

C1 : สร้างความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

S : ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

P1 : ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

L1 : พัฒนาองค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 สอดคล้องกับระบบ
ธรรมาภิบาล Excise-L1

L2 :พัฒนาข้อมูลให้
มีความถูกต้องและทันสมัย
Excise-L2

Excise-C1

Excise-P1
L3 : ส่งเสริมบุคลากรเพื่อการเรียนรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
Excise-L3

1. การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

L : การพัฒนาองค์กร

2.ยกระดับการบริการประชาชนของกรม
สรรพสามิต

S1 : บริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างมีประสิทธิภาพ
Excise-S1

3.บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องหลักธรรมาภิบาล

S2 : พัฒนาการบริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน
การบริการระดับดีเลิศ
Excise-C1

C1 : สร้างความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

P : ประสิทธิภาพ

C : คุณภาพการ
ให้บริการ

S : ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

P1 : พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

L1 : พัฒนาองค์กรตามระบบ
ราชการ 4.0 สอดคล้องกับระบบ
ธรรมาภิบาล Excise-L1

L2 :พัฒนาข้อมูลให้
มีความถูกต้องและทันสมัย
Excise-L2

Excise-C1

Excise-P1
L3 : ส่งเสริมบุคลากรเพื่อการเรียนรู้
และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
Excise-L3

