แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 2554

1 พฤศจิกายน 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ผลักดันมาตรฐานบริการ
สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S1:จัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมาย

S2: เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ได้รับความปกป้อง
ดูแล

S3: องค์กรที่มีมาตรฐานในการ
บริการด้านภาษีของประเทศ

S4: พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร

C1:สร้างความเชื่อมั่นในการ
บริหารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

C2: ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม

C3: พัฒนาการให้บริการให้แก่
ประชาชน

C4:แก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
ในองค์กร

P1: เพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน

P2: พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย

P3: ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
และความรับผิดชอบต่อสังคม

P4: เพิ่มความโปร่งใส
ในการทางาน

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะ
ทางการคลังอย่างยั่งยืน

คุณภาพการ
ให้บริการ

วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

S

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

L1: สร้างความผูกพันและ
คุณค่าเพื่อเพิ่มกาลังใจในการทางานให้แก่บุคลากร

L2: บริหารสารสนเทศและ
คัดสรรเทคโนโลยีนาการเปลี่ยนแปลง

L3: ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม

1

1

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลักดันมาตรฐานงานที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุนการจัดเก็บภาษี
เพื่อเสริมฐานะการคลัง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

30 มีนาคม 2554

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

ตรวจสอบและปราบปราม
ตามแผนและมาตรฐาน

ยกระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

พัฒนากระบวนงานตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม

สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ

C1

P1

ส่งเสริมการสร้างความผูกพัน
และเพิ่มกาลังใจในการทางานให้แก่บุคลากร L1

S1

พัฒนามาตรการตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปรามให้ทันสมัยP2

พัฒนาฐานข้อมูลการตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปรามให้ทันสมัย
L2

C3

ส่งเสริมการทางานตาม
มาตรฐานความโปร่งใส

P4

ส่งเสริมการจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากร L3

2

2

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักบริหารทรัพยากรบุคคล

23 ธันวาคม 2553

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนา
องค์กร

L

การปฏิบัติราชการ

สร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประสิทธิภาพของ

P

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์
C

เสริมสร้างให้บุคลากรมีทักษะความรู้
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

คุณภาพการ
ให้บริการ

S

C1

เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล P1

ส่งเสริมการจัดการความรู้ L1
และการสร้างนวัตกรรม

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
บรรลุผลสัมฤทธิ์

S4

เสริมสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพชีวิตกับการทางาน

C1

บริหารระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้คุ้มค่า
P1

พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
ให้ครบถ้วนและทันสมัย

L2

S4

เสริมสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน C4

ส่งเสริมจรรยา และ
ธรรมาภิบาลในองค์กร

P4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ L3
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

3

3

แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้าง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดเก็บภาษี

30 มีนาคม 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุนการบริหารงาน
แบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สนับสนุนการผลักดัน
มาตรฐานบริการสู่
ความเป็นเลิศระดับสากล

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลรายได้
กับระบบGFMIS
S4

เป็นศูนย์ข้อมูลด้านภาษีสรรพสามิตและสนับสนุน
การบริหารการจัดเก็บภาษี
S1

สร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ
C3
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการภายในองค์กร
ให้ทันสมัย
P1
ส่งเสริมการจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากร
ด้าน IT
L1

P1 ่องมือที่ทันสมัย
จัดหาเครื
เพียงพอต่อการใช้งาน

พัฒนาการระบบบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบริการ
ณ จุดเดียวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e- one stop Service)
ให้แก่ประชาชน
C3

ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
ภาษีสรรพสามิต
P1

ติดตามการส่งข้อมูลและยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลจากสานักงานพื้นที่
ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน

L2

พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
ด้าน ICT
S4

สนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(หมวด 4 IT4-6) L2

P2

พัฒนาระบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
P3

จัดทาระบบบริหารความเสี่ยงด้าน IT
(แผนรับสภาวการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ)
L3

4

4

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริม และกากับดูแล
การจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะ
ทางการคลังอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับความปกป้องดูแล S2

กาหนดมาตรฐาน
การจัดเก็บภาษี

สร้างความเชื่อมั่นในการบริหาร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C1

ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม C2

เพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึง
พอใจผู้ประกอบการ C3

การพัฒนา
องค์กร

L

การปฏิบัติราชการ

ส่งเสริม / สนับสนุน
และกากับดูแลให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย S1

ประสิทธิภาพของ

P

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์
C

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างมาตรฐานการบริหารการ
จัดเก็บภาษี เพื่อความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

S

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ และสังคม

พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพ
P1

ส่งเสริมการจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากร

L1

6 มกราคม 2554

พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
S3

พัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนงาน

P2

พัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี L2
ให้ครบถ้วนและทันสมัย

S4

บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนC3

C4

ส่งเสริมการควบคุม
ภายใน

การบริหารความเสี่ยงของ
โครงการตามยุทธศาสตร์

P4

L3

5

5

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานเลขานุการกรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

7 มกราคม 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สนับสนุนการบริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลักดันมาตรฐานบริการ
สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

สนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพ

สร้างความเชื่อมั่นและ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C1

เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการทางานของ
สานักงานเลขานุP1
การกรม

P1

ส่งเสริมการจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากรของ
สานักงานเลขานุการกรม

S4

ส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม

ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

L1

C2

สนับสนุนการพัฒนา
การให้บริการ
แก่ประชาชน

C3

P3

พัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในของ
P1กงานเลขานุการกรม
สานั

P4

สนับสนุนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย
ผลการดาเนินงาน และความเคลื่อนไหวของ
กรมสรรพสามิตให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย L2

6

6

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุม่ วิเคราะห์สินค้าและของกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

27 ธันวาคม 2553

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

ตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อสนับสนุน
การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิผล
S1

รักษาระบบคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
S4

สร้างความพึงพอใจ
ในการบริการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

พัฒนากระบวนงานตรวจ
วิเคราะห์สินค้าและของกลาง

ส่งเสริมความผูกพันและการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร L1

P1

พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลการวิเคราะห์
สินค้าและของกลางให้ครบถ้วน
L2
และทันสมัย

C3

ส่งเสริมการควบคุม
ภายใน

P4

จัดทาระบบ
การบริหารความเสี่ยง

7

L3
7

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักกฎหมาย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุนการจัดเก็บภาษี
เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลัง
อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สนับสนุนการเสริมสร้าง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สนับสนุนการผลักดัน
มาตรฐานบริการสู่
ความเป็นเลิศระดับสากล

20 ธันวาคม 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุนการบริหารงาน
แบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบตรวจสอบการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน
S4

สร้างความพึงพอใจในการดาเนินการ
ด้านกฎหมาย
C3

สร้างความพึงพอใจในการดาเนินการ
ด้านกฎหมาย
C4

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย
C1

P

เพิ่มประสิทธิภาพการเปรียบเทียบคดี
และเร่งรัดชาระภาษีค้าง
P1

ส่งเสริมการจัดการความรู้และ
การพัฒนาบุคลากร
L1

ประสิทธิภาพของ

C

การปฏิบัติราชการ

ให้บริการด้านกฎหมายอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนรอบด้าน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ S3

คุณภาพการ
ให้บริการ

พัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุน
การจัดเก็บรายได้ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
S1

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

L

P2

ส่งเสริมระบบ
ควบคุมภายใน

P4

พัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
ให้ครบถ้วนและทันสมัย
L2

พัฒนาบุคลากร
ด้านกฎหมาย

L3

พัฒนากฎหมาย
ให้ทันสมัย

8

8

9 ธันวาคม 2553

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักแผนภาษี
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุนการจัดเก็บภาษี
เพื่อเสริมฐานะการคลัง

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

ติดตาม/
วิเคราะห์
ผลการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อ
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย S1

บูรณาการ
เพื่อสร้
S1างความ
พึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
S1

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต

ออกมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุน เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม S2

ขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์สาเร็จ
ตามเป้าหมาย
S3

สนับสนุน/พัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร
S4

C3

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

เสริมสร้างนวัตกรรม
ในการประมาณการรายได้ P1

ศึกษาวิจัยโครงสร้างและระบบ
บริหารการจัดเก็บภาษี P2

ส่งเสริมการสร้างความผูกพัน L1
และเพิ่มกาลังใจในการทางานให้แก่บุคลากร

พัฒนาการวางแผน
ยุทธศาสตร์/การติดตาม
ประเมินผลและถ่ายทอดเป้าหมาย
องค์กรไปสู่การปฏิบัติพร้อม
สนับสนุนให้เกิดการนาองค์กร P1

สนับสนุนการประมาณการ
รายภาค

L2

สนับสนุนระบบ
ควบคุมภายใน P4

ส่งเสริมการจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากร

L3

9

9

21 กุมภาพันธ์ 2554

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามาตรฐานการบริการ
เทียบเท่าระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สู่ระดับ สากล

พัฒนาหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ให้มีมาตรฐานในการให้บริการ

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ

S3

พัฒนาการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ
C3

บุคลากรรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม
ของกรมสรรพสามิต (S-M-I-L-E) P1

C3

ควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน C3

: พัฒนาระบบการเทียบเคียงกับ
หน่วยงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ P3

สร้างความผูกพันและคุณค่า
เพื่อเพิ่มกาลังใจในการทางานให้แก่บุคลากร

L1

S4

หน่วยงานส่วนภูมิภาคได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การจัดการภาครัฐ C4

พัฒนาระบบควบคุมภายใน
และผลักดันแผนส่งเสริม
ธรรมาภิบาล
ส่งเสริมการจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากร

P4

L3

10

10

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริม และกากับดูแล
การจัดเก็บภาษี เพื่อเพิ่มฐานะ
ทางการคลังอย่างยั่งยืน

เพิ่มการมีส่วนร่วมและ
ความพึงพอใจผู้ประกอบการ

พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพ
P1

พัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนงาน

การพัฒนา
องค์กร

L

ส่งเสริมการจัดการความรู้
และการพัฒนาบุคลากร

L1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กาหนดมาตรฐาน
การจัดเก็บภาษี

สร้างความเชื่อมั่นในการบริหาร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C1

ประสิทธิภาพของ

P

เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับความปกป้องดูแล S2

การปฏิบัติราชการ

C

ส่งเสริม / สนับสนุน
และกากับดูแลให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย S1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างมาตรฐานการบริหารการ
จัดเก็บภาษี เพื่อความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ และสังคม

S3

C3

P2

พัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี L2
ให้ครบถ้วนและทันสมัย

7 มกราคม 2554

พัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล S4

บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน

C3 C4

ส่งเสริมการควบคุม
ภายใน

การบริหารความเสี่ยงของ
โครงการตามยุทธศาสตร์

P4

L3

11

11

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักบริหารการคลังและรายได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารงานแบบองค์กร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างมาตรฐานการบริการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

20 ธันวาคม 2553

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

สร้างระบบการเงินการคลัง
และรายได้ให้มีประสิทธิผล

สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ

พัฒนาการบริหาร
แสตมป์
P1

C3

P1 าเนินงาน
ติดตามผลการด
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
P2

ส่งเสริมการจัดการความรู้และ
การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการคลังL1

S3

ลดข้อร้องเรียนของ
สานักบริหารการคลังและรายได้

ปรับปรุงกระบวนการ
(ลดระยะเวลาดาเนินการ)P3

สนับสนุนข้อมูลเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการเงินการคลังให้ครบถ้วนและทันสมัย L2

C4

ส่งเสริมการและควบคุม
ภายใน
P4

จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงินการคลัง
L3

12

12

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลักดันมาตรฐานงานที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สนับสนุนการจัดเก็บภาษี
เพื่อเสริมฐานะการคลัง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

30 มีนาคม 2554

S

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

ตรวจสอบทางเทคนิคที่ทันสมัย
และเป็นมาตรฐานสากล

สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ
ทางเทคนิคแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง C1

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบสินค้าสรรพสามิต

ส่งเสริมการจัดการความรู้และ
การพัฒนาบุคลากร
L1

P1

S3

สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ

นาเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ออกแบบงานก่อสร้าง P3

จัดเตรียมฐานข้อมูลการตรวจสอบทางเทคนิค
ตามมาตรฐานสากลให้ครบถ้วนและทันสมัย L2

C3

ส่งเสริมการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน

จัดทาระบบ
การบริหารความเสี่ยง

P4

L3

13

13

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน

14 ธันวาคม 2553

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนา
องค์กร

L

การปฏิบัติราชการ

สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้บริหาร

ประสิทธิภาพของ

P

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์
C

หน่วยรับตรวจ
นาข้อแนะนาไปปฏิบัติ

คุณภาพการ
ให้บริการ

S

เพิ่มประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน

พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มี
ทักษะ ความรู้ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

S3

C1

P1

L1

เสริมสร้างคุณภาพ
การปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

S4

สร้างความพึงพอใจ
แก่หน่วยรับตรวจ

C3

การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน

P4

พัฒนาข้อมูลสาหรับงานตรวจสอบ
ภายในให้มีมาตรฐาน และทันสมัย

L2

14

14

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กากับ ดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริม
ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

16 ธันวาคม 2553

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมมาตรฐานบริการ
สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

การปฏิบัติราชการ

C

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

กากับ ดูแลจัดเก็บภาษี
ให้เป็นไปตาม เป้าหมาย

S1

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายสรรพสามิต ให้ผรู้ ับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C1

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี การตรวจสอบ ป้องกัน
และปราบปราม
P1
ส่งเสริมการจัดการความรู้และ
การพัฒนาบุคลากร
L1

กากับ ดูแล การดาเนินงาน
ให้มีมาตรฐาน
S3

สร้างความพึงพอใจ
การให้บริการแก่ประชาชน

ส่งเสริมระบบบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร

S4

การจัดการ
ข้อร้องเรียน
C4

C3
ส่งเสริม
การควบคุมภายใน

สนับสนุน
การประชาสัมพันธ์

P3
พัฒนาข้อมูลการจัดเก็บภาษี
ให้ครบถ้วนและทันสมัย
L2

P4
การจัดทาระบบ
บริหารความเสี่ยง

L3
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แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กากับ ดูแลการจัดเก็บภาษี เพื่อส่งเสริม
ฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

10 มกราคม 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมมาตรฐานบริการ
สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

ตรวจเยี่ยมแนะนาความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายภาษีสรรพสามิตให้กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C1

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและ
กระบวนการทางานด้านการจัดเก็บ
ภาษีและการตรวจปราบปราม P1

L

การพัฒนา
องค์กร

ประสิทธิภาพของ

P

S1

การปฏิบัติราชการ

C

จัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมาย

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร์

S

ส่งเสริมการจัดการความรู้และ
การพัฒนาบุคลากร
L1

ผู้รับบริการได้รับบริการที่เป็น
มาตรฐานสากล
S3

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการให้แก่ประชาชน

บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
มีมาตรฐานในการทางานสูงขึ้น S4

บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน
C4

C3

P3

พัฒนาการควบคุมภายใน
ของสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่

P4

L2

จัดทาระบบ
บริหารความเสี่ยง

L3

พัฒนารูปแบบ
การประชาสัมพันธ์

พัฒนาฐานข้อมูล
ให้ครบถ้วนและทันสมัย
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