ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วิสัยทัศน์ : ผู้นาการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ตัวชี้วัดวิสยั ทัศน์ : 1. ผลการจัดเก็บภาษีทสี่ ูงกว่าเป้าหมาย(สอดคล้องGDP) ร้อยละ 3
พันธกิจที่ 1
จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
เพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 1.1 จัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 บริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผล
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
เป็นรายสินค้าและรายเดือน สผษ.
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารงาน
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติบูรณาการ
ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบยาสูบ สมฐ. 1
3. โครงการรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้เสียสินค้าสารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน สมฐ.2
เป้าประสงค์ที่ 1.2 เกิดกระบวนการ
ชัดเจนมีมาตรฐาน และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างกระบวนการ
ทางานให้ง่าย ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้
4. โครงการศึกษาแนวทางในการใช้
ราคาขายปลีก เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
ภาษีสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
เพื่อรองรับประมวลภาษีสรรพสามิต
สมฐ.2
5. โครงการพัฒนาปรับปรุงระเบียบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการ
จัดเก็บภาษีสินค้าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน สมฐ.2
6. โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูล
รถยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศ
และเขต Free Zone เพื่อรองรับการใช้
ราคาขายปลีกแนะนา ที่จะใช้เป็นเกณฑ์
ในการคานวณภาษีสรรพสามิต สมฐ.2
7. โครงการจัดทาคลังข้อมูลเพื่อการ
บริหารการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี1 สมฐ.1
เป้าประสงค์ที่ 1.3 อานวยความสะดวก
และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากฎหมาย
ให้มีความเป็นสากลและอานวย
ความสะดวกทางการค้า
8 โครงการพัฒนากฎหมายของ
กรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ
และตอบสนองต่อการแข่งขันของ
ประเทศ สกม.

2. มาตรการภาษี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2 มาตรการ

พันธกิจที่ 2
พันธกิจที่ 3
ยกระดับมาตรฐาน
เสนอแนะนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
การตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
พลังงาน รองรับประชาคมอาเซียน
กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
กค : เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นผู้นาการจัดเก็บภาษี
การตรวจสอบและปราบปรามแบบบูรณาการ ในประชาคมอาเซียนเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพิ่ม
ความสามารถในการควบคุม
ตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
และบูรณาการงาน ตรวจสอบ
กากับ ป้องกันและปราบปราม
9. โครงการการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย
สรรพสามิต สตป. (23.8ลบ)
10. โครงการการตรวจสอบภาษี
เชิงรุก (Field Audit) สตป.
(1.9ลบ)(0.4ลบ)
11. โครงการตรวจสอบการ
ส่งออกสินค้าในการกากับดูแล
ของกรมสรรพสามิต สตป.
(1.66ลบ)
12. โครงการติดตั้งมาตรวัดและ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล
สมฐ.1 (45ลบ.)
13. โครงการตรวจวิเคราะห์
สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
กวข. (0.28ลบ)
14. โครงการผลการตรวจสอบ
ทางเทคนิคด้านเครื่องมือวัด
น้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน
กตท.
15. โครงการพัฒนาและ
บารุงรักษาเครื่องมือวัด เพื่อการ
จัดเก็บภาษี สุราแช่ กตท.
(15.4ลบ)
เป้าประสงค์ที่ 2.2 สร้างความ
เป็นธรรมและโปร่งใส ในการ
ควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างมาตรฐาน
ความเป็นธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน
และลดการใช้ดุลพินิจ โดยการ
ใช้เทคโนโลยี
16. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้า
และของกลางน้ามันเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามน้ามัน
ที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยรถหน่วย
ตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
กวข. (4.04ลบ)

คาอธิบาย โครงการวงเงินสีน้าเงิน ใช้เงินงบประมาณ โครงการวงเงินสีชมพู

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นที่ยอมรับของ
อาเซียนด้านการจัดเก็บภาษี เพือ่ สังคม
สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างระบบภาษีที่เป็น
สากลและเหมาะสมกับบริบทของ
อาเซียน
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สผษ.
18. โครงการจัดทาแบบจาลอง
เพื่อหาค่าความยืดหยุ่นของสินค้าสุรา
และยาสูบให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
ในปัจจุบัน สผษ
19. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ๕ ปีรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สผษ.
เป้าประสงค์ที่ 3.2 ประชาชนและสังคม
ได้บริโภคสินค้าทีมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างมาตรฐานการ
จัดเก็บและโครงสร้างภาษีทเี่ ป็นสากล
20. โครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสีเขียว (Green Tax) สผษ.
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างแนวร่วมการ
จัดเก็บภาษีในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานการจัดเก็บ
ภาษีทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
21. โครงการสร้างเครือข่ายประชาคม
อาเซียน สผษ
22. โครงการสร้างความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอาเซียน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
สรรพสามิต สกม.
เป้าประสงค์ที่ 3.4 ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
พลังงาน
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างจิตสานึกสู่ชุมชน
และสังคมน่าอยู่
23. โครงการสรรพสามิตเพื่อสังคม
ปกป้องสิ่งแวดล้อม และพลังงาน สลก.

ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 5%

พันธกิจที่ 4
พัฒนามาตรฐานการให้บริการ
สู่ความเป็นเลิศ
กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการให้บริการ
สู่การเป็นองค์กรชั้นนาในระดับสากล

เป้าประสงค์ที่ 4.1 มีความเป็นเลิศ
ด้านบริการในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 พัฒนามาตรฐานการ
บริการตามมาตรฐานสากล (ISO )
24. โครงการพัฒนาการให้บริการ
ของกรมสรรพสามิต กพร.
25. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดย
ใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile
Lab) กวข. (0.40ลบ)
26. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิต สลก.
27. โครงการประชาสัมพันธ์
กรมสรรพสามิต สลก. (2.96ลบ)
28. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์
กรมสรรพสามิตเชิงบูรณาการ กพร.
29. โครงการออกแบบระบบตรวจสอบ
มาตรวัดก๊าซและไอก๊าซ กตท.
กลยุทธ์ที่ 4.1.2 ศึกษาเปรียบเทียบ
กับองค์กรชั้นนา
30. โครงการยกระดับคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ
Benchmarking กพร.(2.5ลบ)

พันธกิจที่ 5
พัฒนาองค์กรให้ทนั สมัย โปร่งใส
และเป็นธรรม
กค : เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับ
แนวทางประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์ที่ 5.1 คุณภาพการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และรองรับ AEC
33. โครงการจัดทาแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สคร.
34. โครงการจัดทาคู่มือและบริหารความต่อเนื่อง BCP กพร.
35. โครงการเผยแพร่ข้อมูลแนวคาวินิจฉัยทางด้านกฎหมาย สกม.
กลยุทธ์ที่ 5.1.2 นาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
36. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กพร. (2.1ลบ)
37. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน กตภ.
(2.5ลบ)
38. โครงการปรับปรุงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล กตภ. (2.5ลบ)
39. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล กตภ. (0.26ลบ)
40. โครงการกาหนดมาตรฐานการคืนภาษีกรณีเงินสด สคร.
41. โครงการประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร สบค.

เป้าประสงค์ที่ 5.2 องค์กรมีความทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 5.2 บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
42. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการ
แบบ National Single Window ศทส. (20ลบ)
เป้าประสงค์ที่ 4.2 ผู้รบั บริการและ
43. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI สาหรับสานักงาน
ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ
สรรพสามิต ศทส. (17.6ลบ)
ในการบริการ ที่โปร่งใส และเป็นธรรม 44. โครงการจัดหาระบบศูนย์สารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.2 ตอบสนองความ
(Disaster Recovery Site) ศทส. (40.56ลบ)
ต้องการของผูร้ ับบริการและ
45. โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสารองและสานักงานสรรพสามิต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหนือ
เคลื่อนที่กรมสรรพสามิตBCP ศทส.(36.60ลบ)
ความคาดหมาย
46. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาษีสรรพสามิต โดยใช้บาร์โค้ด
31. โครงการปรับโครงสร้างองค์กร
(Barcode) ศทส.
เพื่อพื้นที่สาขาตามแนวชายแดน กพร. 47. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีรถยนต์
32. โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
ศทส.
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
48. โครงการศูนย์เอกสาร (Document Center) ศทส.
อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
49. โครงการก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการ
จัดเก็บภาษี(น้ามันและเครื่องดื่ม) ศทส. กตท. (2.53ลบ)
(14ลบ.)
50. โครงการออกแบบอาคารสานักงานของกรมสรรพสามิตแบบ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กตท.
51. โครงการบริหารจัดการคลังวัสดุด้วย ระบบ Barcode (Easy
Stock Control สคร. (0.50ลบ)
52. โครงการติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินด้วยระบบ e-tracking
สคร.
53.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ตรวจสอบ กตภ. (0.3ลบ)
เป้าประสงค์ที่ 5.3 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างทักษะความรู้
สู่ประชาคมอาเซียน
54. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที5่ สบค. (4.5ลบ)
55. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับAEC สบค. (3.5ลบ)
56. โครงการจัดการความรู้เพื่อรองรับAEC สบค. (5ลบ)
อนุมัติ

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต

