
EASE  EXCISE

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย ส่วนวางแผนและพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
ส านักแผนภาษี



ค่านิยมกรมสรรพสามิต

Transparency
(ความโปร่งใส)
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S Rapid & Simplicity 
(ความรวดเร็วและเรียบง่าย)

Accountability
(จิตส านึกความรับผิดชอบ)

Standardization
(ความมีมาตรฐาน)

Satisfaction 
(ความพึงพอใจ)

2



วิสัยทัศน์ :

1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษสีรรพสามติ 567,000 ล้านบาท                       
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของภาครัฐอย่างน้อย ร้อยละ 90
3. ความส าเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม หรือสังคม (ESG/BCG) และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย อย่างน้อย 4 มาตรการ

KPI
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พัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคม                         
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป็นองค์กรต้นแบบด้าน Innovation Culture 

เพ่ิมประสิทธิภาพมาตรฐานการด าเนินงานและการให้บรกิาร       
ด้วยเทคโนโลยี

ส่งเสริมการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Service)

พันธกิจ

พัฒนาระบบการให้บริการแบบไร้รอยต่อ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม                
ด้วยมาตรการภาษี เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมติิ

ยกระดับมาตรการฐานการด าเนินงาน 
และการให้บริการสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
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“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”Purpose



แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสาร THC CBD 
และ MITRAGYINYNE ที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผสมกัญชา/กญัชง และใบกระทอ่ม (กวข.)

แนวทางส าหรับก าหนดนโยบายการผลิต
สุราอย่างน้อย 1 แนวทาง

1 แนวทาง 5,000,000

2. เข้าร่วมเจรจาและประชุมนานาชาติ 
(สผษ.)

รายงานผลการประชุม 2 ฉบับ 4,000,000

3. ประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของ
องค์กร เพื่อจัดท าแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลาง
ทางคาร์บอนของกรมสรรพสามิต (สผษ.)

รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

4. จัดเตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์
ปริมาณเกลือในสินค้าสรรพสามิต (เครื่องดื่ม
และอาหาร) (กวข.)

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 90 (ไม่ใช้งบฯ)

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์)
4 โครงการESG/BCG Focus
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเกบ็รายได้
ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน 
(สผษ.)

ร้อยละเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของผลการ
จัดเก็บรายได้ เทียบกับประมาณการรายได้ 
(+/-) ร้อยละ 5

ร้อยละ 5 (ไม่ใช้งบฯ)

2. ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามติ (สตป.)

- รายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
- ร้อยละของจ านวนคดีที่เพิ่มขึ้นจากตาม

เป้าหมาย
- ร้อยละของจ านวนคดีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

จากเป้าหมาย
- ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังที่เพิ่มขึ้น

จากเป้าหมาย

4 ฉบับ
ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

26,844,600

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติการ)
2 โครงการESG/BCG Focus 
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แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน (สบค.)

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม

ร้อยละ 80 1,866,000

2. สร้างวิทยากรภายในองค์กร (Train the 
Trainer) (สบค.)

ร้อยละของจ านวนวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้

ร้อยละ 80 548,000

3. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill)
(สบค.)

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะด้านดจิิทัลในระดับ

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 80 3,000,000

4. ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) เพ่ือรองรับ 
Agile Way of Working (สบค.)

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80 (ไม่ใช้งบฯ)

5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสือ่มัลติ
มิเดีย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (กตภ.)

ร้อยละความรู้  ความเข้าใจต่อ
การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมิเดีย

ร้อยละ 85 (ไม่ใช้งบฯ)

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์)
5 โครงการAgile Way of Working
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แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

1. ตรวจสอบภาษีเพ่ือส่งเสริมขีดความ
สามาถทางการแข่งขันของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมในประเทศ (กตส.)

- ร้อยละมูลค่าภาษีของรายที่ตรวจสอบภาษี 
เทียบกับผลการจัดเก็บรายไดภ้าษี
สรรพสามิตของรายที่คัดเลือกทั่วประเทศ
- ร้อยละของจ านวนรายที่ตรวจสอบภาษี

เพ่ิมขึ้นจากเป้าหมายปีก่อน

ร้อยละ 70

ร้อยละ 10

8,941,980 /
3,253,120

(ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ)

2. สร้างมาตรฐานการคัดเลอืกรายเพ่ือการ
ตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ  (กตส.)

ร้อยละความส าเร็จของจ านวน
ผู้ประกอบการที่ถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษี
ทั่วประเทศ

ร้อยละ 100 544,440
(ค่าใช้จ่ายเดินทาง

ไปราชการ)

3. การตรวจสอบภายในเพ่ือส่งเสริม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการก ากับดูแลทีด่ี (กตภ.)

- ร้อยละของข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจ
น าไปปฏิบัติ
- ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

(ไม่ใช้งบฯ)
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์)
16 โครงการ

Standardization

ต่อ



แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

4. จัดซื้อทดแทนและเพ่ิมเติมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศหลัก Data Center 
กรมสรรพสามิต (ศทส.)

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 10 74,980,000

5. จัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ (ศทส.)

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 5 34,000,000

6. ระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
ระยะที่ 2 (สคร.)

สามารถใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
ครอบคลุมกระบวนการท างานในการบริหาร

งบประมาณ

ร้อยละ 100 9,980,000

7. การเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งราคาขาย
ปลีกแนะน าสินค้ารถจักยานยนต์กบัระบบ 
Eco-Sticker ของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (กรส.)

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)
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ต่อ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์) 16 โครงการStandardization



แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณท่ีใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

8. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตโดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
สินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ และเครื่องดื่ม (สมฐ.1)

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

9. การยกเว้นภาษีส าหรับสนิค้าที่น าไปเป็น
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการท าสิง่ของ
อื่น เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(สมฐ.1)

- ร่างอนุบัญญัติระดับกระทรวง ที่เสนอต่อ
กรมสรรพสามิต
- ร่างประกาศกรมสรรพสามติ ที่เสนอต่อ
กรมสรรพสามิต

1 ฉบับ

1 ฉบับ

(ไม่ใช้งบฯ)

10. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษี
สินค้าสุราน าเข้าจากระบบข้อมูลราคาขายสุรา 
(สมฐ.1)

ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

11. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติ
ของกรมสรรพสามิต แบบบรูรณาการเพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน (สกม.)

กฎหมายมีผลใช้บังคับ 8 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)
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ต่อ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์) 16 โครงการStandardization



แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

12. ประกาศกรมสรรพสามติ เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของ
รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick – up 
Passenger Vehicle: PPV) แบบผสมที่ใช้
พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่สามารถเสียบ
ปลั๊กประจุไฟฟ้าได้ (Plug – in Hybrid 
Electric Vehicle) (สมฐ.2)

ประกาศกรมสรรพสามติมผีลบังคับใช้ 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

13. สรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่การพัฒนาจน
เกิดผล พ.ศ. 2566 (กพร.)

รายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

14. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของกรมสรรพสามติ (ITA)
(กพร.)

คะแนนการประเมิน ITA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในระดับ “A” 

(ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน)

85 คะแนน (ไม่ใช้งบฯ)
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ต่อ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์) 16 โครงการStandardization



แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

15. การปราบปรามเชิงรุก และการบรูณาการ
หน่วยงานด้านสนิค้าออนไลน์ (สตป.)

- ร้อยละของจ านวนคดีออนไลน์ที่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจ านวนเงินน าส่งคลังคดี

ออนไลน์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

(ไม่ใช้งบฯ)

16. ปรับปรุงกฎ ระเบียบการบริหารจัดเกบ็
ภาษียาสูบชนิดบหุรี่ซกิาแรตรองรับระบบ
ตรวจสอบตดิตามและแกะรอย (Track & 
Trace) สรรพสามิต (สมฐ.1)

ร่างประกาศกระทรวงการคลังและประกาศ
กรมสรรพสามิต

1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์) 16 โครงการStandardization
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติการ)
13 โครงการStandardization

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณท่ีใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

1. เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลการจ าหนา่ย
น้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง
ของราชอาณาจักร และบูรณาการข้อมูล
ออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง (สตป.)

กรมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อบันทึกความ
ตกลง (MOU) การบูรณาการข้อมูลระหว่าง

หน่วยงาน เพื่อรอการลงนามร่วมกันกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 หน่วยงาน

1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

2. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลดา้นปราบปราม 
ณ ส านักงานสรรพสามติภาคและส านักงาน
สรรพสามติพื้นที่ (สตป.)

รายงานสรุปผล/ข้อเสนอแนะ/แนวทาง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล

ด้านการปราบปรามเสนอกรมทราบ

1 ฉบับ 155,400

3. ก ากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษี
ทั่วประเทศ (กตส.)

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีทัว่
ประเทศ

2 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

4. ตรวจสอบการรับและน าส่งเงินรายไดผ้่าน
ระบบออนไลน ์(กตภ.)

การรับและน าส่งเงินรายได้มคีวามถูกตอ้ง ร้อยละ 90 (ไม่ใช้งบฯ)

ต่อ



แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

5. ปรับปรุงฐานข้อมูลราคาขายปลีกแนะน า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจราคาสนิค้า
แบตเตอรี่ (กรส.)

รายงานสรุปผลเสนอกรมฯ ทราบ 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดบัศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ของกรม
สรรพสามิตสู่ความเป็นเลศิ พ.ศ. 2566 
(กพร.)

รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

7. ซ่อมแซมและพัฒนาระบบควบคุมการ
รับ-จ่ายน้ ามันชายฝั่ง (กตท.)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม

ร้อยละ 85 9,800,000
(งบผูกพัน ปี 2564)

8. จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลภายในกลุม่
พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค (กตท.)

- ระบบติดตั้งแล้วเสร็จ
- รายงานสรุปผลเสนอกรมทราบ 1 ฉบับ

1 ระบบ 
1 ฉบับ

35,000,000
(งบผูกพัน ปี 2564)

9. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
องค์กรในเชิงรุก (สลก.)

ร้อยละการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 85 15,000,000

13

ต่อ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติการ)
13 โครงการStandardization



แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณท่ีใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

10. ด าเนินการศึกษาส ารวจสถานทีก่่อสร้าง
และตรวจงานกอ่สร้าง (กตท.)

ร้อยละความพึงพอใจด้านสถานที่ของ
บุคลากร

ร้อยละ 85 2,500,000

11. เพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงานด้านการ
เปรียบเทียบคดี และการด าเนินคดอีาญาที่
เกี่ยวข้องกับการเปรยีบเทยีบคด ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกม.)

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ของแบบทดสอบ

ร้อยละ 80 (ไม่ใช้งบฯ)

12.เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิัตงิานดว้ย
การใช้งานระบบเครื่องมือช่วยเหลืองาน
ตรวจพิสูจน์ของกลาง (Examination Line 
Chatbot) (สกม.)

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ของแบบทดสอบ

ร้อยละ 80 (ไม่ใช้งบฯ)

13. ตรวจสอบเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์
และการท า Calibration เครื่องมือในเขต
พื้นที่สรรพสามิต (กวข.)

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน ร้อยละ 85 375,000

14

ต่อ

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติการ)
13 โครงการStandardization



แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณท่ีใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

1. พัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูล
เพ่ือผู้ประกอบการและประชาชน (Open 
Data) (ศสท.)

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 35 11,686,400

2. พัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบและ
เบิกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Expenditure System for Excise 
Department) (สคร.)

ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดใช้
กระดาษในแต่ละขั้นตอนการท างานได้

ร้อยละ 100 27,392,000  
(ผูกพันข้าม
ปี 2562)

3. โครงการน าร่องเพ่ือพัฒนาระบบ
ส านักงานไร้กระดาษ (Paperless
Office) (สมฐ2./สคร/สมฐ.1)

หนังสือยกเลิกการสง่เอกสารที่ไมจ่ าเป็น
มายังหน่วยงานส่วนกลาง

1 ฉบับ (ไม่ใช้งบฯ)

4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการของกรม
สรรพสามิต สลก.

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 500,000

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์) 4 โครงการ
End to End Service

15



โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ (แผนปฏิบัติการ)
1 โครงการ

End to End Service

16

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้

(บาท)

ระยะเวลาด าเนินงาน

Q1 Q2 Q3 Q4

1. การจัดการข้อร้องเรียนของกรม
สรรพสามิต สลก.

ร้อยละความส าเร็จของจ านวนเร่ืองร้องเรียน
ที่รับการตอบสนอง

ร้อยละ 80 (ไม่ใช้งบฯ)


