ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
KPI : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 548,000 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ 634,000 ล้านบาท) 2. ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 3. ปริมาณสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 10 4. จานวนกฎหมาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ เพื่อเยียวยา ฟื้นฟูและส่งเสริมการเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ 3 มาตรการ 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการทางภาษีของกรมสรรพสามิตอย่างน้อย ร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

• ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
• ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

• ด้านกฎหมาย
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

• การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
• การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
• การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และนวัตกรรม
• การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง

• การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
• การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขัน

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
• การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
และเป็นมืออาชีพ

พันธกิจกรมสรรพสามิต
บริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของ
ประชาชน

พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อ
รองรับยุควิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)

บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
นานวัตกรรมมาใช้เพื่อการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน

พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)

เป้าประสงค์ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีเพิม่ ขึ้น
กลยุทธ์ 1.1.1 จัดทาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต (สผษ. ภาค พื้นที)่
2. พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล (ศทส.)(59.83ลบ.)
3. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม (สตป.)
4. พัฒนาระบบคัดเลือกรายเพือ่ การตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (กตส.)
5. เพิ่มประสิทธิภาพสารวจราคา (กรส.) (0.05ลบ.)
6. จัดทาฐานข้อมูลใบยาสูบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเส้นใน
ประเทศไทย (กวข.)
7. จัดทาฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สรุ านาเข้าจากต่างประเทศ (กวข.)
กลยุทธ์ 1.1.2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
8. ปฏิรูปการบริหารการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ Direct Code (สมฐ.1)
9. ปรับปรุงและเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์
ทางไกล (สมฐ.1) (24.98ลบ.)
10. จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและกาหนดรูปแบบของเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษีเพื่อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสาหรับสินค้าแบตเตอรี่ (สมฐ.2)
11. การจัดหาแสตมป์รูปแบบใหม่ (e-Stamp) (สคร.) (90ลบ.)
12. การเชือ่ มโยงข้อมูลการแจ้งราคาขายปลีกแนะนากับระบบ Eco-Sticker
กับ สานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กรส.) (0.05ลบ.)
13. จัดซือ้ เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์เพือ่ เร่งรัดการตรวจวิเคราะห์สินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กวข.) (9.7ลบ.)
กลยุทธ์ 1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบ
ผู้กระทาผิด
14. ป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป. ภาค พื้นที)่
15. ปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)
16. เพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลการจาหน่ายน้ามันดีเซลสาหรับ
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (สตป.)
17. ตรวจสอบภาษี (กตส. ภาค พื้นที่) (6.51ลบ.)
18. กากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)
19. พัฒนาและซ่อมแซมบารุงรักษาระบบป้องกันน้ามันชายฝัง่ (กตท.)
เป้าประสงค์ 1.2 ปรับปรุงมาตรฐานกฎหมายเพื่อรองรับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
กลยุทธ์ 1.2.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์
20. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบญ
ั ญัติของกรมสรรพสามิต แบบบูรณาการ
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (สกม.)
21. พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดเก็บภาษียาเส้น (สมฐ.1)
22. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ามันและผลิตภัณฑ์
น้ามัน (สมฐ.2)
23. ปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
เสียภาษีอัตราศูนย์ สาหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นาไปวิจยั
พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ (สมฐ.2)
24. ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยทะเบียนควบคุมการตรวจสอบภาษี
สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (กตส.)

เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชนสุขภาพดี สังคมมี
คุณภาพ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 2.1.1 ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อสร้างสมดุล
ให้สังคม ชุมชน อย่างยั่งยืน
25. การจัดเก็บภาษีสินค้าที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ (สผษ.)
26. การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (สผษ.)
กลยุทธ์ 2.1.2 การติดตามผลและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของมาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
27. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น
(สลก. ภาค พื้นที่) (2ลบ.)

เป้าประสงค์ 3.1 เยียวยา ฟื้นฟูและส่งเสริมการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่
กลยุทธ์ 3.1.1 ออกมาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อ
เยียวยา ฟื้นฟูและส่งเสริมการเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจใหม่
28. การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (สผษ.)

เป้าประสงค์ 4.1 เป็นองค์กรคุณภาพ 4.0 แห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนาองค์กรด้วยระบบราชการ 4.0
29. การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (กพร.)
30. ตรวจสอบการรับและนาเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Conan) (กตภ.)
31. ปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพยากรน้าพร้อมระบบควบคุม (สคร.)
เป้าประสงค์ 4.2 ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ
กลยุทธ์ 4.2.1 ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
32. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)
33. ยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและผู้มหี น้าทีเ่ สียภาษีสรรพสามิตอย่าง
ทันท่วงที (สลก.)
เป้าประสงค์ 4.3 ยกระดับการอานวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 4.3.1 ปรับปรุงกระบวนการเพื่ออานวยความสะดวก
34. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ (สลก.)
35. ส่งเสริมการแจ้งราคาขายปลีกแนะนาผ่านอินเตอร์เน็ต (กรส.) (0.1ลบ.)
36. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่ เตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวก (กพร.)
37. จัดทาคู่มอื ปฏิบัตงิ านเพือ่ พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของ
กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กพร.)
38. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการยกเว้นภาษีสาหรับสินค้าที่ใช้ เป็นวัตถุดิบฯ
และสินค้าที่นาเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร (ศทส.) (27.92ลบ.)
เป้าประสงค์ 4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยรองรับยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ 4.4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และพร้อมต่อการใช้งาน
39. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (Date Center
and DR Site Infrastructure Management (DCIM)) (ศทส.) (67.86ลบ.)
40. จัดทาระบบให้บริการแบบคลาวด์ ของกรมสรรพสามิต (ศทส.) (63ลบ.)
41. เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) (ศทส.) (28ลบ.)
42. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security (ศทส.) (46.28ลบ.)
43. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบารุงกองทุน/องค์กร (สคร.)
44. การใช้ Data Analytics เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ (กตภ.)
45. จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายใน (กตท.)
เป้าประสงค์ 4.5 ส่งเสริมบุคลากรให้มสี มรรถนะสูง และมีคุณภาพชีวิตทางานที่ดี
กลยุทธ์ 4.5.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย พร้อมสร้างขวัญกาลังใจให้
บุคลากร
46. พัฒนาศักยภาพในการดาเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.)
47. เพิม่ ศักยภาพงานด้านการตรวจพิสจู น์และจัดการของกลาง (สกม.)
48. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบค. ภาค พื้นที่) (3ลบ.)
49. Excise Innovation Awards ครั้งที่ 11 (สบค.) (2ลบ.)
50. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)
51. เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต (สบค.)
52. บูรณาการเครือข่ายการตรวจสอบและกากับดูแลเชิงรุก (กตภ.)
53. ก่อสร้างสานักงานและบ้านพักข้าราชการสรรพสามิต (กตท.) (2.5ลบ.)

อนุมัติ
(นายลวรณ แสงสนิท)
อธิบดีกรมสรรพสามิต

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วิสัยทัศน์ : ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
พันธกิจข้อ 1
บริหารการจัดเก็บภาษี
เพื่อส่งเสริมฐานะ
ทางการคลังอย่างยั่งยืน

พันธกิจข้อ ๒
ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อ
ความผาสุกของประชาชน

พันธกิจข้อ ๓
พัฒนารูปแบบการบริหารการ
จัดเก็บภาษีเพื่อรองรับยุควิถีชีวิต
แบบใหม่(New Normal)

พันธกิจข้อ ๔
บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐

ยุทธศาสตร์ข้อ 1
นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการ
จัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ข้อ ๒
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

ยุทธศาสตร์ข้อ ๓
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
เพื่อการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมในยุคปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ข้อ ๔
พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทลั
(Digital Government)

เป้าประสงค์ 1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการ
จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ 2.1 ประชาชน
สุขภาพดี สังคมมีคุณภาพ และ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ ๓.1 เยียวยา
ฟื้นฟู และส่งเสริมการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

กลยุทธ์ 1.1.1 จัดทำ
ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
กลยุทธ์ 1.๑.2 พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการบริหารการ
จัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ 1.๑.๓ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
ปราบปรามและตรวจสอบ
ผู้กระทำผิด

กลยุทธ์ ๒.1.1 ใช้มาตรการ
ทางภาษีเพื่อสร้างสมดุลให้
สังคมชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๒.1.๒ การติดตาม
ผลและเพิ่มประสิทธิภาพของ
มาตรการภาษีที่มีผลบังคับใช้
แล้ว

กลยุทธ์ ๓.1.1 ออก
มาตรการหรือแนวปฏิบัติเพื่อ
เยียวยา ฟื้นฟูและส่งเสริม
การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

เป้าประสงค์ 1.๒ ปรับปรุง
มาตรฐานและกฎหมายเพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
กลยุทธ์ 1.๒.1 ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์

เป้าประสงค์ ๔.1 เป็นองค์กร
คุณภาพ 4.0 แห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ ๔.1.1 พัฒนาองค์กร
ด้วยระบบราชการ ๔.๐

เป้าประสงค์ ๔.๒ ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิด
ความเชื่อมั่นในการให้บริการ
กลยุทธ์ ๔.๒.1 ส่งเสริมความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน

เป้าประสงค์ ๔.๓ ยกระดับการ
อำนวยความสะดวกให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ ๔.๓.1 ปรับปรุงกระบวนการ
เพื่ออำนวยความสะดวก

เป้าประสงค์ ๔.๔ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัยรองรับยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ ๔.๔.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
และพร้อมต่อการใช้งาน

เป้าประสงค์ ๔.๕ ส่งเสริม
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
และมีคุณภาพชีวิตทำงานที่ดี
กลยุทธ์ ๔.๕.1 พัฒนาบุคลากรให้
มีทักษะที่หลากหลาย พร้อมสร้าง
ขวัญกำลังใจให้บุคลากร

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
วิสัยทัศน์ : ผู้นำกำรจัดเก็บภำษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงำน
ด้าน
ประสิทธิผล

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ

ด้าน
ประสิทธิภาพ

ด้านการ
พัฒนาองค์กร

S๑ ประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
KPI : ร้อยละของสัดส่วนรำยได้ผล
กำรดำเนินงำนต่อค่ำใช้จ่ำยที่ส่งผล
ต่อกำรดำเนินงำน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

S๒ ประชาชนสุขภาพดี สังคมมีคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างยั่งยื่น

S3 เยียวยา ฟื้นฟู และส่งเสริมการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่

S๔ เป็นองค์กรคุณภาพ 4.0
แห่งนวัตกรรม

KPI : ร้อยละควำมสำเร็จของผลสัมฤทธิ์จำก
มำตรกำรภำษีที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วเป็นไป
ตำมที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 100
(ตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนดจำกครม.)

KPI : จำนวนนวัตกรรม/กฎหมำย/
มำตรกำร/แนวปฏิบัติ เพื่อเยียวยำ
ฟื้นฟูและส่งเสริมกำรเปลี่ยนสู่ระบบ
เศรษฐกิจใหม่ 3 มำตรกำร

KPI : ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรเป็น
องค์กรที่ให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100

C๑ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการ
KPI : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 ร้อยละควำมพึงพอใจในประเด็นที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมือ ร้อยละ ๘๕
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรปรับปรุงประเด็นควำมไม่พึงพอใจแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐

P๑ พัฒนามาตรฐานและกฎหมายรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
KPI : จำนวนมำตรกำร/กฎหมำยที่มีสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มีผลบังคับใช้ 5 ฉบับ

L1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยรองรับยุคดิจิทัล
KPI : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรภำยนอกหรือภำยในที่ใช้ระบบงำนของกรม ร้อยละ 85
จำนวนครั้งในกำรขัดข้องหรือล่มของระบบงำนกำรให้บริกำรไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

P2 ยกระดับการอานวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
KPI : ร้อยละของจำนวนหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GECC อย่ำงร้อยละ ๕0

L2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพชีวิตทางานที่ดี
KPI : ร้อยละของบุคลำกรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทักษะไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๐

