ยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิตปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
(ตามมติท่ ปี ระชุมผู้บริหารระดับกรม ครั ง้ ที่ 9/2553 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553)

วิสัยทัศน์ : องค์ กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีท่ มี ีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม และสิ่งแวดล้ อม
ตัวชีว้ ัดวิสัยทัศน์ : 1. ร้ อยละของมูลค่าการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.5 (จากผลปี 53) 2. จานวนนวัตกรรม/ระบบ/กระบวนการ/มาตรการ/ผลงาน/รูปแบบใหม่ของการจัดเก็บภาษีอย่างน้ อย 4 เรื่ อง
พันธกิจที่ 1 ส่ งเสริมฐานะ
พันธกิจที่ 2 เสริมสร้ างความยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 สร้ างความเป็ นมาตรฐาน
พันธกิจที่ 4 บริหารงานแบบองค์ กรพลวัต
ทางการคลังอย่ างยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อม
ในการจัดเก็บภาษี
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 จัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริ ม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เสริ มสร้ างความยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ผลักดันมาตรฐานบริ การ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 บริ หารงานแบบองค์กรพลวัต
ฐานะทางการคลังอย่างยัง่ ยืน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม
สู่ความเป็ นเลิศระดับสากล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ ท่ ี 1.1 จัดเก็บภาษีเป็ นไป เป้าประสงค์ ท่ ี 2.1 เศรษฐกิจ สังคมและ เป้าประสงค์ ท่ ี 3.1 เป็ นองค์ กรที่มี
เป้าประสงค์ ท่ ี 4.1 พัฒนาระบบบริ หารคุณภาพทั่วทัง้ องค์ กร
ตามเป้าหมาย
สิ่งแวดล้ อมได้ รับความปกป้องดูแล
มาตรฐานในการบริ การด้ านภาษีของ
KPIเป้าประสงค์ : ร้ อยละของหน่ วยงานระดับภาคที่นาระบบ
KPIเป้าประสงค์ : ร้ อยละของภาษีท่ ี
KPIเป้าประสงค์ : จานวนมาตรการภาษี ประเทศ
มาตรฐาน/คุณภาพไปปฏิบตั ิ (ร้ อยละ20)
จัดเก็บได้ ตามเป้าหมาย (ร้ อยละ100) ที่สนับสนุนเศรษฐกิจ สังคมและ
KPIเป้าประสงค์ : ระดับความสาเร็ จของ
กลยุทธ์ ท่ ี 4.1 พัฒนาองค์ กรสู่ความเป็ นเลิศ
กลยุทธ์ ท่ ี 1.1 บริ หารการจัดเก็บภาษี สิ่งแวดล้ อม (2 มาตรการ)
การนามาตรฐานการบริ การไปใช้ จริ ง
22. โครงการPMQA กพร.(3.62)
อย่ างทั่วถึงและเป็ นธรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ (ระดับ5)
23. โครงการพื ้นที่ต้นแบบด้ านคุณภาพการบริ หารจัดการ กพร.
สิ่งแวดล้ อมให้ ดีขนึ ้
กลยุทธ์ ท่ ี 3.1 กาหนดและปรั บปรุ ง
1. โครงการติดตามผลและวิเคราะห์ผล
เป้าประสงค์ ท่ ี 4.2 แก้ ไขปั ญหาทุจริ ตคอรั ปชั่นในองค์ กร
8. โครงการกาหนด/ปรับปรุ งมาตรการภาษี มาตรฐานการให้ บริ การด้ านภาษี
การจัดเก็บภาษี (420,000 ลบ.) สผษ.
KPIเป้าประสงค์ : ร้ อยละของจานวนเรื่ องร้ องเรี ยนที่มีมูลและได้ รับ
17. โครงการพัฒนาระบบ Smart Office กพร. การแก้ ไขสิน้ สุด (ร้ อยละ70)
เพื่อสนับสนุน/ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้ อม
2.โครงการป้องกันและปราบปราม
กลยุทธ์ ท่ ี 4.2 ลดการทุจริ ตในองค์ กร
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ ท่ ี 3.2 พัฒนาการให้ บริ การ
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต สตป.
แก่
ป
ระชาชน
24. โครงการส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล กพร.
สผษ.
(23.15)
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25. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ สทบ.
(คดี2,412 คดี, ค่าปรับ 64,128,000 บาท) 9. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้ าสรรพสามิต
ที่มีมาตรฐานบริ การระดับดีเด่ นความ
เป้าประสงค์ ท่ ี 4.3 เพิ่มความโปร่ งใสในการทางาน
เพื
่
อ
เพิ
่
ม
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพการจั
ด
เก็
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กวข.(0.37)
3. โครงการตรวจสอบภาษี เชิงรุ ก สตป.
พึงพอใจมากกว่ าร้ อยละ85 (ร้ อยละ70)
KPIเป้าประสงค์ : ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนักของการสร้ าง
10. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้ าและของ
(2.08) (0.65) (119 ราย)
กลยุทธ์ ท่ ี 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรฐานความโปร่ งใสของกรมสรรพสามิต (ระดับ4)
เป้าประสงค์ ท่ ี 1.2 สร้ างความเชื่อมั่น กลางเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
มาตรฐานการบริ การ
กลยุทธ์ ท่ ี 4.3 พัฒนามาตรฐานการทางานให้ เกิดความโปร่ งใส
ในการบริ หารแก่ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ปราบปราม กวข.(2.5)
18. โครงการจัดหาระบบ Contact Center
26. โครงการสร้ างมาตรฐานความโปร่ งใสในการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ ท่ ี 1.2 การมีส่วนร่ วมของ
เป้าประสงค์ ท่ ี 2.2 ส่ งเสริ มความ
และ CRM สลก. (12.00)
: การจัดทา/ปรับปรุ งคู่มือการปฏิบตั ิงานของภาค/พื ้นที่ สทบ.
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการบริ หารงาน รั บผิดชอบต่ อชุมชนและสังคม
19. โครงการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจ
27.
โครงการสร้
างมาตรฐานความโปร่ งใสของกรมสรรพสามิต สทบ.
KPIเป้าประสงค์ : ร้ อยละความเชื่อมั่น KPIเป้าประสงค์
ด้
า
นรายได้
กระทรวงการคลั
ง
เป้าประสงค์ ท่ ี 4.4 สร้ างความผูกพันและคุณค่ าเพื่อเพิ่มกาลังใจ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย(ร้ อยละ70)
: ร้ อยละความพึงพอใจของสังคมชุมชน
(ต่อเนื่องจากปี 2553) สผษ.
ในการทางานให้ แก่ บุคลากร
4.1 โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการ ที่มีต่อกิจกรรม CSR (ร้ อยละ70)
เป้าประสงค์ ท่ ี 3.3 ประชาสัมพันธ์
KPIเป้าประสงค์ : ร้ อยละความผาสุกของบุคลากร(ร้ อยละ70)
: ร้ อยละความสาเร็ จของการจัดการ
เอทานอลเพื่อบูรณาการทางานร่ วมกัน
อั
ต
ลั
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ษณ์
แ
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: ร้ อยละของบุคลากรที่ได้ รับการอบรม 3 วัน ต่ อคนต่ อปี (ร้ อยละ100)
ผลกระทบทางลบต่ อสังคมชุมชน
สมฐ.1 *
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กลยุทธ์ ท่ ี 4.4.1 เสริ มสร้ างทักษะการทางาน
4.2 โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการ (ร้ อยละ100)
ที
่
ร
ั
บ
รู
้
แ
ละเข้
า
ใจในอั
ต
ลั
ก
ษณ์
แ
ละ
28. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สทบ. (113.72)
กลยุทธ์ ท่ ี 2.2.1 สร้ างชุมชนต้ นแบบ
เพื่อบูรณาการทางานร่ วมกัน สมฐ.2 *
การรั บผิดชอบต่ อสังคม(ร้ อยละ70)
กลยุทธ์ ท่ ี 4.4.2 สร้ างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากร
11. โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและ
5. โครงการรับฟั งความคิดเห็นของ
กลยุทธ์ ท่ ี 3.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์
29. โครงการเส้ นทางความก้ าวหน้ าในราชการ สทบ.
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชุมชน สลก.*
ประชาชน สกม.(0.35) *
เชิงรุ ก
กลยุทธ์ ท่ ี 4.4.3 ปรั บสวัสดิการให้ ตรงกับความต้ องการของบุคลากร
กลยุทธ์ ท่ ี 2.2.2 สร้ างภาพลักษณ์ องค์ กร
เป้าประสงค์ ท่ ี 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
20. โครงการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพสามิต
30. โครงการปรับปรุ งอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต กพต. (66.04)
และความสัมพันธ์ ท่ดี ีต่อชุมชน
การทางาน
สลก. (1.10) (1.85)
เป้าประสงค์ ท่ ี 4.5 บริ หารสารสนเทศและคัดสรรเทคโนโลยี
12. โครงการสรรพสามิตพบประชาชน
KPIเป้าประสงค์ : จานวนเรื่ อง
21. โครงการติดตังระบบสื
้
่อประชาสัมพันธ์
นาการเปลี่ยนแปลง
สลก. (2.00)
มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้ อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต ศทส. (20.62)
KPIเป้าประสงค์ : ร้ อยละความสาเร็ จของการพัฒนาฐานข้ อมูลระบบ
13. โครงการจัดการผลกระทบทางลบและ
การทางาน (10 เรื่ อง)
สารสนเทศ(ร้ อยละ100)
กลยุทธ์ 1.3.1 ตรวจสอบและควบคุม รับผิดชอบต่อสังคม(CSR) สลก.
กลยุทธ์ ท่ ี 4.5 บริ หารงานด้ วยระบบเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
การจัดเก็บภาษี
13.1 สรรพสามิตเพื่อสังคม (0.70)
31. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
6. โครงการติดตังมาตรวั
้
ดและ
13.2 เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามา
ทางาน ศทส. (45.03)
คอมพิวเตอร์ สื่อสารทางไกล สมฐ.1
มีส่วนร่ วมในการบริ หารราชการ (0.30)
32. โครงการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อ
(24.61)
14. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระบบงานหลักระยะที่ 2 ศทส. (45.03)
กลยุทธ์ ท่ ี 1.3.2 กาหนดมาตรการ
เพื่อสังคม สลก. *
33. โครงการพัฒนาระบบเว็บท่า สาหรับการใช้ งานภายในกรมสรรพสามิต
เชิงรุ กในการบริ หารการจัดเก็บภาษี
15. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุ
(Excise Web Portal) (เงิน5%ปี 53 50.00) ศทส.
7.1 โครงการกาหนดมาตรฐานการ
ทางถนนฯ สตป. (0.50)
เป้าประสงค์ ท่ ี 4.6 ส่ งเสริ มองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ และการสร้ าง
จัดเก็บภาษี สมฐ.1 (3 เรื่ อง)
เป้าประสงค์ ท่ ี 2.3 พัฒนากฎหมายให้
นวัตกรรม
7.2 โครงการกาหนดมาตรฐานการ
ทันสมัย
KPIเป้าประสงค์ : จานวนนวัตกรรมที่เพิ่มขึน้ (4 เรื่ อง)
จัดเก็บภาษี สมฐ.2 (7 เรื่ อง)
KPIเป้าประสงค์ : ร้ อยละของกฎหมาย
: ช่ องทางการเรี ยนรู้ ท่เี พิ่มขึน้ (5 ช่ องทาง)
ที่ได้ รับการปรั บปรุ งให้ ทนั สมัย
กลยุทธ์ ท่ ี 4.6 แข่ งขัน/ส่ งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม
(ร้ อยละ70)
34. โครงการ Excise Innovation Awards สทบ. *
กลยุทธ์ ท่ ี 2.3 ปรั บปรุ งและพัฒนา
35. โครงการการจัดการความรู้ สทบ. (5.0)
กฎหมายให้ ทนั ต่ อการเปลี่ยนแปลง
36. โครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้ การประมาณการรายได้ ภาษี สรรพสามิต
16. โครงการทบทวนและปรับปรุ งกฎหมาย
รายภาคและรายพื ้นที่ สผษ.(4.0)
ให้ ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั สกม.
37. โครงการศึกษาอุปสงค์และอุปทานของตลาดยาเส้ นมวนเอง สผษ.(3.0)

เห็นชอบและอนุมัติ

สานักแผนภาษี

(นายพงษ์ ภาณุ เศวตรุ นทร์ )
อธิบดีกรมสรรพสามิต

