ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วิสัยทัศน์ : ผูน้ าการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ตัวชี้วัด : 1. ผลการจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมาย 496,300 ลบ. 2.นวัตกรรมทางภาษีเพื่อสังคมสิง่ แวดล้อมและพลังงานอย่างน้อย2 มาตรการ 3. จานวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี/การเพิ่มประสิทธิภาพ/การสนับสนุนการบริการแบบเบ็ดเสร็จ/การสร้างนวัตกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ
พันธกิจที่ 1 บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
ยุทธศาสตร์ประเทศข้อ 3,6 (3.6.1)
การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
ของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 1
สร้างเสถียรภาพการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการ

เป้าประสงค์ที่ 1.1 บูรณาการ
จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ บูรณาการ
จัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผล
การจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต
สผษ. ภาคและพื้นที่(2.55ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนา
มาตรการในการจัดเก็บภาษีสินค้า
และบริการให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องตามนโยบาย
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ พัฒนา
กระบวนการในการอานวยความ
สะดวก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
บูรณาการผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจใบ
ยาสูบ สมฐ.1(0.๘๐ลบ.)
๓. โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บ
ภาษี การควบคุมตรวจสอบ และ
กากับดูแล สินค้าสุรา สมฐ.1
(1.00ลบ.)
๔. โครงการปรับปรุงกระบวนงาน
การขออนุญาตเกี่ยวกับสินค้าสุรา
ยาสูบและยาเส้น สมฐ. 1
๕. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
และงบเดือน สมฐ. 1
เป้าประสงค์ที่ 1.3 พัฒนากฏ
ระเบียบให้การจัดเก็บภาษีทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาวะการณ์
ปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 1.3.๑ มีมาตรการ
ในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กฎระเบียบ
๖. โครงการจัดทาแนวปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรถยนต์นั่ง
และมาตรฐานระบบความปลอดภัย
เชิงก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)
สมฐ.๒
๗. โครงการปรับปรุงร่างประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข การยกเว้นภาษีสรรพสามิต
สาหรับรถยนต์ต้นแบบ ที่นาไปวิจัย
พัฒนาหรือทดสอบสมรรถนะ สมฐ.๒
๘. โครงการพัฒนากฎหมายของ
กรมสรรพสามิต เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจ
และตอบสนองต่อการแข่งขันของ
ประเทศ สกม.

พันธกิจที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการตรวจสอบ
ป้องกัน และปราบปราม
ยุทธศาสตร์ประเทศข้อ 3,6 (3.6.1)
การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ
รายจ่ายของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 สนับสนุน
การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

เป้าประสงค์ที่ 2.1 กากับระบบ
ตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปรามให้เป็นมาตรฐาน
สากล
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและบูรณาการงาน
ตรวจสอบ กากับ ป้องกันและ
ปราบปราม
๙. โครงการป้องกันและปราบปราม
ผู้กระทาผิดกฎหมายสรรพสามิต
สตป. ภาคและพื้นที่(24.46ลบ.)
๑๐. โครงการการตรวจสอบภาษี
เชิงรุก (Post Audit) สตป. ภาค
และพื้นที่(2.80ลบ.)(0.77ลบ.)
๑๑. โครงการตรวจสอบการส่งออก
สินค้าในการกากับดูแล สตป.
(1.66ลบ.)
๑๒. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้า
สรรพสามิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี กวข. (0.76ลบ.)
๑3. โครงการตรวจสอบทางเทคนิค
ด้านเครื่องมือวัดน้ามันและ
ผลิตภัณฑ์น้ามัน กตท.
๑4. โครงการศึกษาการจัดกลุ่ม
สินค้าสารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (Product
catalog) สมฐ.๒(2.00ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 2.2 สร้างความ
เป็นธรรมและโปร่งใส ในการ
ควบคุมตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปราม
กลยุทธ์ที่ 2.2.1 สร้าง
มาตรฐานความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติ งานและลดการใช้
ดุลพินิจ
โดยการใช้เทคโนโลยี
๑5. โครงการติดตั้งมาตรวัดและ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล สมฐ.1
(45.00ลบ.)
๑6. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้า
และของกลางน้ามันเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและปราบปรามน้ามัน
ที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยรถหน่วย
ตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile Lab)
กวข.(8.59ลบ.)

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
และทันสมัย

พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ประเทศข้อ 3,6 (3.6.1) การปรับปรุง
การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
ข้อ 3.5 (3.5.3) พัฒนาและใช้พลังงานที่
เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้าหมายที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3
ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ประเทศข้อ 3,6 (3.6.6)
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานของรัฐ

ยุทธศาสตร์ประเทศข้อ 3.6 (3.6.3) การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์กระทรวง
เป้าหมายที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 5 พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นผู้นาการจัดเก็บ
ภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ในประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 พัฒนาระบบภาษีที่เป็น
สากลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก
๑๗. โครงการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต สผษ.
18. โครงการจ้างที่ปรึกษาการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนด้านภาษีสรรพสามิต สผษ.
(4ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
กลยุทธ์ที่ 3.2.1 สร้างความสัมพันธ์อัน
ดี ความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม
19. โครงการสรรพสามิตเพื่อพัฒนา
คุณภาพสังคม และชุมชน สลก.
20. โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรม
สรรพสามิต สลก.

เป้าประสงค์ที่ 4.1 เป็นผู้นาด้าน
การบริการ ที่สะดวกรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.1.1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการอานวยความ
สะดวกและมีบริการที่เข้าถึงกลุ่ม
21. โครงการพัฒนาระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) ศทส. (5.00ลบ.)
22. โครงการปรับปรุงระบบการ
ชาระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต(มาตรา
๑๐๐) ศทส.
23. โครงการบริหารการคืนเงินภาษี
สคร.
24. โครงการพัฒนาระบบลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ สคร.
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มีการบริการ
ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4.2.๑ พัฒนาการ
บริการตามมาตรฐานสากล
25. โครงการตรวจสอบคุณภาพสุรา
โดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่
(Mobile Lab) กวข. (1.62ลบ.)
26. โครงการประชาสัมพันธ์
กรมสรรพสามิต สลก. (2.96ลบ)
27. โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์
กรมสรรพสามิตเชิงบูรณาการ กพร.
(7.53ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ ๔.๓ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ให้บริการแบบบูรณาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4.๓.1 ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหนือความ
คาดหมาย
28. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการรองรับ National Single
Window ศทส.
29. โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี(น้ามันและเครื่องดื่ม)
ศทส. (34.27ลบ)

เป้าประสงค์ที่ 5.1 บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.1.1 มีมาตรฐานและระบบคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน
30. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กพร. (2.90ลบ.)
31. โครงการเผยแพร่คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอานวย
ความสะดวก กพร.(6.32ลบ.)
32. โครงการพัฒนางานตรวจสอบระหว่างสานักงานสรรพสามิต
ภาคกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กตภ. (0.80ลบ.)
33. โครงการจัดทาฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบ
ภายใน กตภ.
34. โครงการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล กตภ.
(0.39ลบ.)
35. โครงการระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ สคร.(24.60ลบ.)
36. โครงการจัดหาระบบศูนย์สารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Disaster Recovery Site) ศทส. (143.38ลบ.)
37. โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสารองและสานักงานสรรพสามิต
เคลื่อนที่กรมสรรพสามิต ศทส.(126.30ลบ.)
38. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย WIFI สาหรับสานักงาน
สรรพสามิต ศทส. (10.53ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 5.2 บุคลากรมีความรู้ทักษะใน
การทางานอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
39. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สบค. (4.00ลบ.)
4๐. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการรับและนาเงินส่งคลังใน
ระบบ GFMIS สคร.(0.20ลบ.)
4๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการดาเนินคดี สกม.
4๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการ
พิสูจน์และจัดการของกลาง สกม.
เป้าประสงค์ที่ 5.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ให้มีการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5.3.1 ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้
4๓. โครงการจัดการความรู้ สบค. (5.00ลบ.)
44. โครงการ Excise Innovation Award ครั้งที่5 สบค.
(4.50ลบ.)
เป้าประสงค์ที่ 5.๔ สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีความรักความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.4.1 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร
45. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สบค.
46. โครงการพิพิธภัณฑ์กรมสรรพสามิต สลก.
47. โครงการก่อสร้างสานักงานสรรพสามิตและบ้านพัก
ข้าราชการ กตท.(2.๕3ลบ.)

คำอธิบำย โครงกำรวงเงินสีนำเงิน ใช้เงินงบประมาณ โครงกำรวงเงินสีชมพู ใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 5%

อนุมัติ

หนังสือที่ กค ๐๖๑๙/๑๗๑๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)
อธิบดีกรมสรรพสามิต

