
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. บริหารการจัดเก็บ
รายไดเ้พ่ือเสริมสร้าง

เสถียรภาพทางการคลัง 

 

C1 : พัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคสว่น 

P1 : ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง                 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล                                                           

แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

S1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษี                     
การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 

 

 

L1 : เป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส และเป็นธรรม
สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้วยนโยบายภาษีเพ่ือสังคม 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน                                                           

 

L2 : บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะท่ีหลากหลาย (Multi-Function Skill) 

 

S2 : น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย                        
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลีย่นแปลงทางสังคม    

ในยุค New Normal  

ด้านประสิทธิผล 
Effectiveness 

P2 : บูรณาการขอ้มูลเพ่ือสนับสนุน                   
การบริหารการจัดเก็บภาษี 

ยุทธศาสตร์     
กรมสรรพสามิต 

Strategic Issues 

ด้านคุณภาพ       
การให้บริการ 
Customer 

ด้านประสิทธิภาพ 
Process 

ด้านการพัฒนา
องค์กร Learning 

and growth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 : พัฒนาบริการโดยมุ่งเน้นประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของภาครัฐ ร้อยละ 90 

 

S1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ภาษี 
 
 

KPI : ร้อยละเฉลีย่ความคลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บ 
       รายได้เทียบกับประมาณการ +/- ร้อยละ 5  

P1 : ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

KPI : จ านวนมาตรการ/กฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข 
       และมีผลบังคับใช้ 6 ฉบับ 

1. บริหารการจัดเก็บรายได้   
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ      

ทางการคลัง 

2. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
นโยบายภาษีเพื่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน                                                          

4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 
4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล                                                          

S2 : ใช้มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสรมิสุขภาพของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

 
KPI : จ านวนมาตรการ/รา่งกฎหมายทีผ่่านความเห็นชอบ 
       จากคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 4 มาตรการ 

S3 : พัฒนาระบบสานสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค       

New Normal 
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
       สารสนเทศ ร้อยละ 90 

L1 : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และความสามารถที่หลากหลาย 
KPI : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ร้อยละ 80 

L2 : พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 
KPI : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของภาครัฐ ร้อยละ 90 

3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม     

ในยุค New Normal  

แผนที่ยุทธศาสตรก์รมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

P3 : บูรณาการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร
การจัดเก็บภาษ ี

KPI : จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
        อยา่งน้อย 6 นวัตกรรม 

P2 : ใช้มาตรการภาษีเพื่อเศรษฐกิจสีเขียวที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

KPI : จ านวนมาตรการ/รา่งกฎหมายทีผ่่านความเห็นชอบ 
       จากคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 4 มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ 
กรมสรรพสามิต 

Strategic Issues 

ด้านประสิทธิผล 
Effectiveness 

 

ด้านคุณภาพ 
Customer 

 

ด้านประสิทธิผล 
Process 

 

ด้านการพัฒนา
องค์กร Learning 

and growth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

พันธกิจ 

1. บริหารการจัดเก็บภาษี
เพื่อส่งเสริมฐานะทางการ

คลังอย่างย่ังยืน 

2. ขับเคลื่อนมาตรการภาษี
เพื่อความผาสุกของ

ประชาชน 

4. พัฒนาบุคลากรและ
องค์กรให้พร้อมรองรับ     
ต่อการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KPI : 1. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรสพสามิต 550,200 ล้านบาท (เอกสารงบประมาณ 597,000 ล้านบาท) 
       2. ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
       3. ปริมาณสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 
       4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการภาครัฐอย่างน้อยร้อยละ 90 
       5. ความส าเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดดล้อมและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรม 
           เป้าหมายอย่างน้อย 4 มาตรการ 

3. เพิ่มปประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้วยนวัตกรรม

เพื่อสังคมในยุค            
New Nomal 

ยุทธ  
ศาสตร ์

1. บริหารการจัดเก็บรายได้   
เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ      

ทางการคลัง 

KPI : ร้อยละเฉลีย่ความ
คลาดเคลื่อนของผลการจัดเก็บ
รายได้เทียบกับประมาณการ +/- 
ร้อยละ 5  

2. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกจิด้วย
นโยบายภาษีเพ่ือสังคม 

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน   

3. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม       

ในยุค New Normal  

4. พัฒนาองค์กรสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยยึดหลัก    

ธรรมาภิบาล  

KPI : จ านวนมาตรการ/รา่ง
กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 4 
มาตรการ 
KPI : จ านวนมาตรการ/กฎหมายที่
มีการปรับปรุงแก้ไข และมีผล
บังคับใช้ 6 ฉบับ 

KPI : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ร้อยละ 
90 
KPI : จ านวนนวัตกรรมที่น ามาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 6 
นวัตกรรม 
 

KPI : ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
ภาครัฐ ร้อยละ 90 
KPI : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
การอบรมผ่านระบบ e-Learning 
ร้อยละ 80 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


