ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI :

1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต จานวน 622,600 ล้านบาท 2. ร้อยละอัตราการเติบโตของรายได้ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นจากปีกอ่ นร้อยละ ๓ 3. ลดการปล่อย CO2 ได้ 64,500 ตันต่อปี
4. จานวนมาตรการภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย 3 มาตรการ 5. ผลการจัดอันดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐดีขึ้นอย่างน้อย 1 อันดับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒. ด้านการสร้างความสามารถ
๔. . ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการแข่งขัน
๕.. ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แผนปฏิรูปประเทศ
๕. ด้านเศรษฐกิจ

๕. ด้านเศรษฐกิจ

๑. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

๑. การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง

ข้อ 1 สร้างความร่วมมือเพื่อการจัดเก็บภาษี
อย่างยั่งยืน

ข้อ ๒ นานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

ข้อ 1 เชื่อมโยงข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือ
เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยัง่ ยืน

ข้อ ๒ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษี

เป้าประสงค์ 1.1 จัดเก็บภาษีอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส
กลยุทธ์ 1.1.1 เชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อการจัดเก็บภาษี
๑. การจัดเก็บรายได้ภาษี (สผษ.ภาคและ
พื้นที่) (1055.10 ลบ.)
๒. ป้องกันและปราบปราม
(สตป. ภาคและพื้นที่) (23.84 ลบ.)
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม
(สตป.) (0.78 ลบ.)
๔. ตรวจสอบภาษี(Post Audit)
(กตส.ภาคและพื้นที่)
๕. พัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูล
ทะเบียน (แผนการปฏิรูปประเทศ) (กตส.)
(1.42 ลบ.)
๖. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สินค้า
น้ามัน (กวข.)
๗. พัฒนาเทคนิคและมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์สินค้าที่มิได้ผลิตจากปิโตรเลียม
(กวข.)
๘. จัดทาฐานข้อมูลปริมาณน้าตาล (กวข.)
๙. Data Model Prototype for Big Data
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (ศทส.)
กลยุทธ์ 1.1.2 ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาชน
10. รับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1สมฐ.2)
๑1. บูรณาการตรวจสอบสินค้าน้ามัน
เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิต
อย่างยั่งยืน (กวข.) (2.20 ลบ.)
๑2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการ (แผนการปฏิรูป
ประเทศ) (สลก.) (0.45 ลบ.)

เป้าประสงค์ ๒.1 ประสิทธิภาพ
การบริหารการจัดเก็บภาษี
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนานวัตกรรม
เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
๑3. ปฏิรูประบบภาษี (สมฐ.1)
๑4. ปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
การจัดเก็บภาษี (แผนการปฏิรูป
ประเทศ) (สมฐ.1 สมฐ.๒ )
๑5. แยกชนิดวัตถุดิบที่ใช้ทาไวน์
โดยใช้เทคนิค NMR (กวข.)
๑6. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความพร้อมในการใช้งานของ
เครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์
(Alcohol Meter) (กวข.)
๑7. ซ่อมบารุงรักษาระบบมาตรวัด
โรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)
(1๕.๖๙ ลบ.)
18. ศึกษาแนวทางการพิจารณา
ราคาขายปลีกแนะนากรณีสินค้า
รถยนต์นาเข้าจากผู้นาเข้าอิสระ
(Gray Market) (สผษ.)
๑๙. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
และตรวจสอบการแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะนาสาหรับสินค้าและรายรับ
ของสถานบริการ (กรส.)
๒๐. สารวจราคาขายปลีกสินค้าตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ.๒๕๖๐ (กรส.)
๒1. สารวจรายรับค่าบริการของ
สถานบริการตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐(กรส.)
กลยุทธ์ 2.1.2 ควบคุมและ
ตรวจสอบสินค้าออนไลน์
๒๒.การปราบปรามเชิงรุกสินค้า
ออนไลน์ (สตป.)
2๓. การบูรณาการหน่วยงาน
ด้านการปราบปรามสินค้าออนไลน์
(สตป.)

๓. ด้านกฎหมาย ๑๐. ด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
๒. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
๔. การลดความเหลือ่ มล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
๕. การคลังการเงินเพื่อสิง่ แวดล้อม
พันธกิจกรมสรรพสามิต

๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑. ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
๖. การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ

ข้อ ๓ ผลักดันนโยบายภาษีเพื่อความผาสุก
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ข้อ ๓ ขับเคลื่อนนโยบายภาษีด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน

เป้าประสงค์ 3.1 ประชาชนเกิดความผาสุก
กลยุทธ์ 3.1.1 ใช้นโยบายภาษี
เพื่อความผาสุกของประชาชน
๒๔. ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ทาลาย
สุขภาพ (สผษ.)
๒๕. พัฒนาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สีเขียว (Green Tax) (สผษ.)
๒๖. สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สคร.)
๒๗. ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า
(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.)
๒๘. บูรณาการสร้างจิตสานึกเพื่อลด
การบริโภคสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสังคม (สลก.) (0.50 ลบ.)
เป้าประสงค์ ๓.๒ ผู้ประกอบการ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
กลยุทธ์ 3.2.1 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ
๒๙. พัฒนาแนวทางการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สผษ.)

ข้อ ๔ พัฒนาองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล
ข้อ ๔ บริหารองค์กรตามระบบราชการ 4.0
และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ๔.1 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความเชื่อมั่น
กลยุทธ์ 4.1.1 ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก
๓๐. ปรับปรุงลดขั้นตอนการทางาน(แผนการปฏิรูปประเทศ) (ยาสูบ-สมฐ.1น้ามัน-สมฐ.2)
๓๑. พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารทันท่วงที(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สมฐ.1สมฐ.2)
๓๒. ปรับปรุงมาตรฐานน้าพืช ผัก ผลไม้(ยุทธศาสตร์20ปี) (สมฐ.1)
กลยุทธ์ 4.1.2 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3๓. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกห้ามขายสินค้าผิดกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์(แผนการปฏิรูปประเทศ)
(สลก. ภาคและพื้นที่) (1.๕๐ ลบ.)
๓๔. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.) (10.00 ลบ.)
เป้าประสงค์ 4.2 องค์กรตามระบบราชการ 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล
กลยุทธ์ 4.2.1 บริหารองค์กร 4.0 สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
๓๕ ปฏิรูปองค์การกรมสรรพสามิต(แผนการปฏิรูปประเทศ) (กพร.)
๓๖. ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (กพร.) (3.50 ลบ.)
๓๗. กรมสรรพสามิตคุณธรรม(ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง) (สบค.)
๓๘. ปรับปรุงกฎหมายระดับอนุบัญญัติ(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สกม.)
๓๙. ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต (กตส.)
๔๐. ตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล (กตภ.) (0.45 ลบ.)
๔๑. E- consult Internal Audit Excise (กตภ.) (0.15 ลบ.)
๔๒. ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (สคร.)
๔๓. ปรับปรุงอาคารคลังพัสดุกรมสรรพสามิต (สคร.)
4๔. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(แผนการปฏิรูปประเทศ) (กตท.)
๔๕. ติดตั้งระบบฯห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (สคร.) (18.50 ลบ.)
กลยุทธ์ 4.2.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการและการบริหาร
๔๖. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.) (8.80 ลบ.)
๔๗. พัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mobile (ศทส.) (38.25 ลบ.)
เป้าประสงค์ 4.3 ระบบเทคโนโลยีมีเสถียรภาพทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ 4.3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
๔๘. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ (ศทส.) (73.10 ลบ.)
๔๙. ติดตั้งระบบ Video Conference (ศทส.) (56.50 ลบ.)
๕๐. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(แผนการปฏิรูปประเทศ) (สลก.)
๕๑. พัฒนาระบบ Project Track (แผนการปฏิรูปประเทศ) (ศทส.) (15.00 ลบ.)
เป้าประสงค์ 4.4 บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีคณ
ุ ภาพชีวิตการทางานที่ดี
กลยุทธ์ 4.4.1 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
๕๒. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค. ภาคและพื้นที่)
๕๓. พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง) (สบค.)
๕๔. บริหารดาวเด่น (STAR Management) (สบค.)
๕๕. Excise Innovation Awards ครั้งที่ 9 (สบค.)
๕๖. สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ (กพร.) (3.62ลบ.)
๕๗. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)
๕๘. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินคดี (สกม.)
๕๙. พัฒนาบุคลากรตรวจสอบภายในสู่มืออาชีพ (กตภ.) (0.09 ลบ.)
กลยุทธ์ 4.4.2 สร้างความผูกพัน/ขวัญกาลังใจให้กับบุคลากร
๖๐. ก่อสร้างอาคารสานักงานและบ้านพักขรก. (กตท.) (2.53 ลบ.)
๖๑. สรรพสามิตส่งเสริมครอบครัวสุขสันต์ (สลก.) (0.50 ลบ.)

อนุมัติ
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