ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : 1. ผลการจัดเก็บภาษีที่สงู กว่าเป้าหมายร้อยละ 4.5 (สอดคล้องGDP) 2. จานวนนวัตกรรม/ระบบ/กระบวนการ/มาตรการ/ผลงาน/รูปแบบใหม่ของการจัดเก็บภาษีอย่างน้อย 4 เรื่อง 3. มาตรการภาษีเพือ่ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและพลังงาน
พันธกิจที่ 1
บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะ
ทางการคลังอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 1.1 จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
KPI : ร้อยละของภาษีที่จัดเก็บได้ตามเป้าหมาย
(ร้อยละ100)
กลยุทธ์ที่ 1.1 บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
1.โครงการติดตามและวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้
(2.17 ลบ.) ผษ.
2.โครงการป้องกันและปราบปราม ตป.(23.83ลบ.)
3.โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก ตป.(1.58ลบ.)(0.35ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
KPI : ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ร้อยละ80)
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการบริหารงาน
4. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมลก.
(0.30ลบ.)
5. โครงการสัมมนาบูรณาการผู้มีส่วนร่วมธุรกิจใบยาสูบ
มจ.1 (0.50ลบ.)
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมจ.2 (0.38ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
KPI1 : จานวนกระบวนการจัดเก็บภาษีที่ได้รับการ
พัฒนา (3 กระบวนการ)
KPI2 : จานวนมาตรฐาน/เครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน(4 มาตรฐาน/เครื่องมือ)
กลยุทธ์ที่ 1.3.1 ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี
7. โครงการติดตั้งมาตรวัด มจ.1 59.95ลบ.
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษี
ผู้นาเข้าเชิงรุก ตป.(0.14 ลบ.)(0.05 ลบ.)
9. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตตป.
(0.09 ลบ.)(0.06 ลบ.)
10. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรถยนต์มจ.2
11. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต วข.
(0.20ลบ.)
12. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุรา(Mobile Lab)วข.
(0.40ลบ.)
13. โครงการวิเคราะห์น้ามัน(Mobile Lab)วข.
(4.04ลบ.)
14. โครงการตรวจสอบทางเทคนิค ตท.
กลยุทธ์ที่ 1.3.2 พัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษี
15. โครงการศึกษาการใช้ราคาขายส่งบุหรี่มจ.1
(1.50ลบ.)
16. โครงการศึกษามาตรฐานภาษีสอดคล้องยุทธศาสตร์
ประเทศ
17. โครงการศึกษามาตรฐานภาษีสอดคล้องยุทธศาสตร์
ประเทศ

พันธกิจที่ 2
เสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจที่ 3
สนับสนุนการปกป้องสังคม
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
พลังงาน

พันธกิจที่ 4
พัฒนามาตรฐานการบริการ
สู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐาน
การบริการสู่ความเป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 2.1 ส่งเสริมมาตรการเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
KPI : จานวนมาตรการและกลไกภาษี
(2 มาตรการ)
กลยุทธ์ที่ 2.1 ผลักดันมาตรการและกลไก
ทางภาษีเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ปกป้อง
สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
18. โครงการปรับปรุงระบบบริหารการจัดเก็บ
ภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาษี
รถยนต์ใหม่ผษ.
19. โครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล(Eco car)ให้สอดคล้องกับ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนผษ.

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เสริมสร้าง
มาตรฐานการบริการสู่ความเป็น
เลิศ
KPI : ร้อยละของหน่วยงานที่มี
มาตรฐานบริการระดับดีเด่นที่ผล
ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85
(ร้อยละ80 ของหน่วยงานทั้งหมด)
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาประสิทธิภาพ
มาตรฐานการบริการ
23. โครงการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการ พร.

เป้าประสงค์ที่ 4.1 ผลักดันระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นมืออาชีพ
KPI : จานวนรางวัลด้านคุณภาพที่ได้รับจาก
หน่วยงานภายนอก(2 รางวัล)
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบคุณภาพทั่วทัง้ องค์กร
25. โครงการ PMQA พร. (2.80ลบ.)
26. โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ พร.
(12.32ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 4.2 เสริมสร้างองค์กรใสสะอาด
KPI : ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ลดลงจากปีก่อน (ร้อยละ 2)
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างความโปร่งใสในการทางาน
27.โครงการจัดการข้อร้องเรียนลก.
28.โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล
ตน. (0.28 ลบ.)
29.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ
ภายใน ตน.
30.โครงการพัฒนาการบริหารงานเบิกจ่าย คร.
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมือ
อาชีพ
KPI1: ร้อยละความผาสุกในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร (ร้อยละ80)
KPI2: อัตราการเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของ
บุคลากร (ร้อยละ2.5)
KPI3: ร้อยละของการรับรู้วัฒนธรรมของ
บุคลากร (ร้อยละ80)
กลยุทธ์ที่ 4.3.1 เสริมสร้างทักษะและกาลังใจให้
บุคลากร
31.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบค.(4.5ลบ.)
32.โครงการให้ทุนการศึกษาบุตรบค.
33.โครงการก่อสร้างสานักงานและบ้านพักตท.
กลยุทธ์ที่ 4.3.2 ผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสู่การ
ปฏิบัติ
34.โครงการปรับกระบวนทัศน์พร. (2.3ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 4.4 บริหารงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
KPI1: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (ร้อย
ละ85)
KPI2: จานวนครั้งที่ระบบเครือข่ายขัดข้อง(ไม่เกิน
5 ครั้งต่อหน่วยงานต่อเดือน)
กลยุทธ์ที่ 4.4 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
35.โครงการบูรณาการระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์
(Consolidation Data Information of Excise
Department) ศท. 15ลบ.
เป้าประสงค์ที่ 4.5 ส่งเสริมองค์กรแห่งนวัตกรรม
และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
KPI1: อัตราการเพิ่มขึ้นจานวนหน่วยงานทีม่ ีการ
ส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร(ร้อยละ2)
KPI2: จานวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
(2 นวัตกรรม)
กลยุทธ์ที่ 4.5 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและ
การเรียนรู้ทั้งองค์กร
36.โครงการ Excise Innovation Award บค.(4.50
ลบ.)
37.โครงการจัดการความรู้ บค.(5.0ลบ.)

เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างสรรค์การ
ประชาสัมพันธ์อย่างทันสมัยและ
เป็นสากล
เป้าประสงค์ที่ 2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบ KPI : ร้อยละของความเข้าใจใน
ต่อชุมชนและสังคม
บทบาทหน้าที่ของผู้มีหน้าทีเ่ สีย
KPI : ร้อยละความพึงพอใจในกิจกรรมCSR ภาษีและประชาชน (ร้อยละ80)
หรือCRM (ร้อยละ 85) ไม่น้อยกว่าระดับ 4 กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างจิตสานึกสู่ชุมชนและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่สากล
สังคมน่าอยู่
24. โครงการประชาสัมพันธ์ ลก.
20. โครงการสรรพสามิตพัฒนาคุณภาพ สังคม (3.97ลบ.)
และชุมชน ลก. (0.32ลบ.)
21. โครงการจัดการผลกระทบทางลบ ลก.
เป้าประสงค์ที่ 2.3 พัฒนากฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์
KPI : จานวนร่างกฎหมายและระเบียบที่
นาเสนอ (2 มาตรการ)
กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
22. โครงการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ
ของกรมสรรพสามิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจ กม.

คาอธิบาย โครงการสีน้าเงิน - ใช้เงินงบประมาณ โครงการสีชมพู - ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น(5%)

อนุมัติ
(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต สานักแผนภาษี (ที่ กค 0619/1885 ลว.12ธ.ค.56)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อ
เข้าสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดเก็บภาษีให้พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบการค้าเสรี
KPI1 : จานวนมาตรการหรือเครื่องมือฯ
ที่ได้รับการปรับปรุง (1 มาตรการ)
KPI2 : จานวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้ AEC (ร้อยละ 80)
KPI3 : ระดับความสาเร็จของการจัดทา
แผนแม่บทในการปรับโครงสร้างองค์กร
(ระดับ 5)
KPI4 : จานวนกฎหมาย/มาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ าน/คูม่ ือการบริการเป็น
ภาษาต่างประเทศ(2 ฉบับ)
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบภาษี
สรรพสามิตให้รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
38.โครงการเตรียมความพร้อมสู่AECผษ.
(38ลบ.)
39. โครงการศึกษามาตรฐานการบริหาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน มจ.2
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างทักษะความรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
40.โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในหาร
ตรวจสอบภาษีและการปราบปรามสินค้า
สรรพสามิตตามแนวเขตชายแดนตป.
(5.66ลบ.)
41.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบค
42.โครงการจัดการความรู้ บค.
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบค
กลยุทธ์ที่ 5.3 ปรับโครงสร้างองค์กรสู่
ประชาคมอาเซียน
43.โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรพร.(10.0ลบ.)
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนากฎหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านสู่ประชาคม
อาเซียน
44.โครงการปรับปรุงบริการข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต(MISS-AEC) ศท.7ลบ.)
45.โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลหลัก
(Excise Data Taxonomy)ศท. 30ลบ.
46.โครงการปรับปรุงระบบงานธุรกรรมศท.
35ลบ.
47.โครงการเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วข.(0.30ลบ.)
48.โครงการศึกษาราคาขายFree Zone
มจ.2(.06ลบ.)
49. โครงการแปลร่างประมวลกฎหมายกม.
50 .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ควบคุมและติดตามการขนส่งน้ามันทางบก
ระยะที่ 6 ตป.(124.25ลบ.)

