
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

                                 KPI : 1. จัดเก็บรายได้ตรงตามเป้าหมาย                                               2. มีสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึน 
                                          3. มีสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนเพิ่มข้ึน        4. มีมาตรการเพื่อเยียวยา ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง 2564) 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน 
 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 
 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 
 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
กลไกขับเคลือ่น Thailand 4.0 

 กลไกล Green Growth Engine  กลไก Inclusive Growth Engine  กลไกล Productive Growth Engine  กลไกล Inclusive Growth Engine 

ยุทธศาสตรก์ระทรวงการคลัง 
 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการ

แข่งขัน 
 การลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ และสังคม 

 สนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง 
 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมี     

ธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 

พันธกิจกรมสรรพสามิต 
 ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพ 
  ทางการคลัง 

 ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต 5 ป ี
1. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีในการสร้างความเจริญและยั่งยืน 
   ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี สนับสนุน  
เสถียรภาพทางการคลัง 

3. ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารการจัดการในการ  
เพิ่มความสามารถในการแข่นขันของประเทศ 

4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการ
จัดเกบ็รายได ้
 กลยุทธ์ที่ 1.1.1 จัดท าฐานขอ้มูลรายได้ภาษ ี
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ 
ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผษ.) 
 

เป้าประสงค์ที่ 1.2 ส่งเสริมมาตรการทางภาษเีพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 1.2.1 มาตรการภาษีเพือ่ส่งเสริมสุขภาพของ 
ประชาชน สิ่งแวดลอ้ม และพลังงาน 
2. โครงการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ 
พลังงาน (สผษ.) 

เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพิ่มประสทิธิภาพการป้องกนั 
ปราบปราม และการตรวจสอบภาษ ี
 กลยุทธ์ที่ 1.3.1 บูรณาการความร่วมมือในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีการป้องกันและปราบปราบ 
3. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท้าผิดกฎหมาย 
สรรพสามิต (สตป.) 
4. โครงการปราบปรามเชิงรุก และการบูรณาการหน่วยงาน
ด้านสินค้าออนไลน์ (สตป.) 
5. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบ
ภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (กตส.) 
6. โครงการตรวจสอบภาษี (กตส.) 

 กลยุทธ์ที่ 1.3.2 ปรบัปรุง แก้ไขกฎหมาย 
7. โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของ          
กรมสรรพสามิต แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.) 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 พัฒนากระบวนการบริหารการ
จัดเกบ็รายได ้
 กลยุทธ์ที่ 2.1.1 ปรบัปรุงกระบวนการบริหาร 
การจัดเกบ็รายได ้
8. โครงการการปรับปรุงกระบวนการท้างานบริหาร
การจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(สมฐ.1) 

 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นองคก์รในการขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อการพฒันาองคก์ร 
 กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมมาใช้ 
เพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนนิงาน                  
9. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (สบค.)                
10. โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 
(ศทส.) 
11. โครงการการศึกษาแนวคิดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีกแนะน้า (กรส.) 
 

 

เป้าประสงค์ที่  4.1  : เปน็องคก์รต้นแบบด้านความ
โปร่งใส และเปน็ธรรม 
  กลยุทธที่ 4.1.1 พฒันาองคก์รใหท้ันสมัย และเป็นมืออาชีพ                                                                        
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานฝึกอบรม (สบค.)    
13. โครงการการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สลก.)  
14. โครงการการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของกรมสรรพสามิต  
(Excise Integrity and Transparency Assessment: 
Excise-ITA) (กพร.)                                            
15. โครงการการยกระดับการให้บริการของกรม
สรรพสามิตให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
รายบุคคล (Excise Personalized Fully Digital Service) 
(กพร.)                                                            
16. โครงการก่อสร้างส้านักงานสรรพสามิตและบ้านพัก
ข้าราชการสรรพสามิต (กตท.) 
 

 

อนุมัติ 

 

(นายลวรณ แสงสนิท) 
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


