
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วิสัยทัศน์ : ผูน้ าการจดัเก็บภาษีเพือ่สังคม สิ่งแวดลอ้ม และพลังงาน 
KPI : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต 550,200 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ 597,000 ล้านบาท)                                      2. ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 10                                                                                                                                          
       3. มีสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แกป่ระชาชนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10                                                              4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการตอ่การใหบ้รกิารของภาครฐัอย่างน้อยร้อยละ 90 
        5. ความส าเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิง่แวดล้อมและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 4 มาตรการ            

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง 2564) 
  ด้านเศรษฐกิจ 
 
 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ด้านพลังงาน 

  ด้านเศรษฐกิจ   ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 
 

 การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์
 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม   การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน 
การทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง 
  การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
 

 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกจิ และสังคม 
 การคลงัการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
 

  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
  การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล 

และเป็นมืออาชีพ 
พันธกิจกรมสรรพสามิต 

1. บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลงั อยา่งยั่งยืน  2. ขับเคลื่อนสงัคมด้วยมาตรการภาษีเพื่อความผาสุก  
 ของประชาชน 

3. เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อ
สังคมในยุค New Normal 

4. พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต 
1. บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง 2. ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิด้วยนโยบายภาษี เพื่อสงัคม 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม
ในยุค New Normal 

4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 1.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี 
กลยุทธ์ 1.1.1 : การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บ 
1. ติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามติ เป็นราย
สินค้าและรายเดือน (สผษ.) (ภาค/พท.) 
2. พัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรุาสามทับ (ศทส.) 
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลการจัดเกบ็และการสง่เงนิบ ารุง
กองทุน/องค์การ (สคร.) 
4. ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปรามฯ  (สตป.) 
5. พัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ (กตส.) 
6. เพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลกีแนะน า 
สินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสบูเกิน 3,000 CC. (กรส.) 
7. เพิ่มประสทิธิภาพการส ารวจราคา (กรส.) 
8. ศึกษาแนวคิดการเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบราคาขายปลีก
แนะน าสินค้าไวน ์(กรส.) 
9. ศึกษาและพัฒนาระบบการบรหิารราคาขายปลีกแนะน า (กรส.) 
กลยุทธ์ 1.1.2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม   
และการตรวจสอบภาษี 
10. ป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.) 
(ภาค/พท.) 
11. ปราบปรามเชิงรกุ และการบรูณาการหน่วยงานด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.)  
12. เพิ่มประสทิธิภาพการก ากบัดูแลการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรบั
ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจกัร (สตป.) 
13. ตรวจสอบภาษี (กตส.) 
14. ก ากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.) 
15. การท าลายแสตมปส์รรพสามิต (สคร.) 
16. จัดซื้อเครือ่งมอืวิทยาศาสตรท์ดแทนฯ (กวข.) 
17. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ ามันต้องสงสัยฯ (กวข.) 
18. ซ่อมบ ารงุรกัษา สอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและ
ระบบคอมพิวเตอรส์ื่อสารทางไกลฯ (กตท.) 
เป้าประสงค์ 1.2 : ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
กลยุทธ์ 1.2.1 : ปรับปรุงระเบียบ/แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย 
และมีมาตรฐานสากล 
19. ปรับปรุงกฎหมายในระดับอนบุัญญัติของกรมสรรพสามติ  
แบบบรูณาการเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน (สกม.) 
20. จัดท าและเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้า
เครื่องดืม่ (สมฐ.1) 
21. ปรับปรุงประกาศกรมเรื่องหลกัเกณฑ์ ว่าด้วยการลดหยอ่นและ
การคืนภาษีฯ (สมฐ.2) 
22. ปรับปรุงประกาศกรมเพือ่บริหารและพฒันาระบบงานกองทุน
น้ ามันเช้ือเพลิง (สมฐ.2) 
23. ปรับปรุงประกาศกรมเรื่องหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเสีย
ภาษีในอัตราศูนย์ส าหรบัแบตเตอรี่ (สมฐ.2) 
24. ปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้การ
ตรวจสอบภาชนะเกบ็ เครื่องมือวัดฯ (กตท.) 

เป้าประสงค์ 2.1 : ใช้มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 
กลยุทธ์ 2.1.1 : พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน 
25. จัดเก็บภาษีสินค้าทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สผษ.) 
26. ศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อประเมินโอกาสเชิงเศรษฐกิจในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลงัอย่างยัง่ยืน (สมฐ.1) 
27. ศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์เกลือ สารอาหาร
และสารอื่นในสินค้าเครื่องดื่มและสินค้าสรรพสามิต (กวข.) 
เป้าประสงค์ 2.2 : ใช้มาตรการภาษีเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
กลยุทธ์ 2.2.1 : พัฒนามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
28. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(สผษ.) 
29. จัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่สง่ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (สผษ.) 
 

เป้าประสงค์ 3.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal 
กลยุทธ์ 3.1.1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
30. จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรบัระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต 
(ศทส.) 
กลยุทธ์ 3.1.2 : ส่งเสริม Innovation Culture  
31. ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรือ่งร้องเรียนและ
ข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (สลก.) 
เป้าประสงค์ 3.2 : บูรณาการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารการจัดเก็บภาษี 
กลยุทธ์ 3.2.1 : บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก 
32. เพิ่มประสทิธิภาพและเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
น าเข้าและการสง่ออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ 
National Single Window (NSW ระยะที่ 2) (ศทส.) 
กลยุทธ์ 3.2.2 : ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 
33. ส่งเสริมการพฒันาระบบการให้บริการภาครัฐแบบ
เบด็เสรจ็ทางอิเล็กทรอนกิส์ Biz Portal (สมฐ.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 4.1 : พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 
กลยุทธ์ 4.1.1 : พัฒนาองค์กรไปสู่สรรพสามิต 4.0  
34. พัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนกิสเ์พื่อรองรับการออก
ใบอนุญาตสรุา ยาสูบ ไพ่ (ศทส.) 
35. สรรพสามิต 4.0 ยกระดบัสูก่ารพฒันาจนเกิดผล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.) 
36. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.) 
37. ตรวจสอบภายในเพื่อสง่เสรมิกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี (กตภ.) 
38. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (กตภ.) 
39. ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงบูรณาการ (กตภ.) 
40. ให้ความรู้ด้านการตรวจพิสจูน์และจัดการ ของกลาง (สกม.) 
กลยุทธ์ 4.1.2 : การติดตามผลและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
มาตรการภาษี ท่ีมีผลบังคับใช้ 
41. ตรวจสอบคืนเงินภาษีสรรพสามิต (สคร.) 
เป้าประสงค์ 4.2 : พัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 4.2.1 : ส่งเสริมความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
42. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิต (สลก.) 
กลยุทธ์ 4.2.2 : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
43. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรบัรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC (กพร.) 
กลยุทธ์ 4.2.3 : ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
44. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมากข้ึน  
(สลก.) (ภาค/พท.) 
เป้าประสงค์ 4.3 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และความสามารถ
ท่ีหลากหลาย  
กลยุทธ์ 4.3.1 : พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
45. พัฒนาทักษะดิจทิัล (สบค.) 
46. จัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.) 
กลยุทธ์ 4.3.2 : ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างขวัญและก าลังใจ 
47. เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
กรมสรรพสามิต (สบค.) 
48. ก่อสร้างส านักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ
สรรพสามิต (กตท.) 
49. การให้ความรู้ในการด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.) 
 

 อนุมัต ิ

 

(นายลวรณ แสงสนิท) 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


