กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน์ : ระบบงานมาตรฐานสากล เพือ่ บริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึง เป็ นธรรม
พันธกิจ :
1. จัดเก็บภาษีอากรให้ ได้ ตามประมาณการ
2. ให้ บริการและสร้ างความสมัครใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้ นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็ นธรรม สามารถใช้ เป็ นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่ งขัน
ของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

ค่านิยม

“มุ่งมัน่ ซื่อสัตย์
มุ่งเน้นจริยธรรม
มุ่งหมายความรับผิดชอบ
มุ่งเสริมความสามัคคี
มุ่งสร้ างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

แผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :
สร้ างฐานภาษีที่ยงั่ ยืน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนงาน

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ ที่ 1 :
กลยุทธ์ ที่ 2 :
บริหารจัดเก็บภาษี กากับดูแลผู้เสี ยภาษี
อากรให้ ได้ ตาม
อย่ างมีคุณภาพ
ประมาณการ

กลยุทธ์ ที่ 3 :
กลยุทธ์ ที่ 4 :
สารวจและติดตาม ป้องกันและปราบปราม
ผู้ประกอบการ
ผู้ทาลายระบบภาษี
ธุรกิจรายใหม่
และการหลีกเลีย่ งภาษี

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :
พัฒนาระบบ ICT เชิงรุก
กลยุทธ์ ที่ 5 :
จัดตั้งศูนย์ ให้
คาปรึกษา
ผู้ประกอบการ
รายใหม่

กลยุทธ์ ที่ 6 :
ส่ งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิง
สร้ างสรรค์ และการ
เสริมสร้ างสังคม

กลยุทธ์ ที่ 7 :
พัฒนาระบบ
บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ ที่ 8 :
บูรณาการระบบฐานข้ อมูล

กลยุทธ์ ที่ 9 :
พัฒนาระบบ ICT
สู่ มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ที่ 10 :
พัฒนาคุณภาพระบบ
การบริหารงานของ
องค์ กรสู่ มาตรฐาน
สากล

กลยุทธ์ ที่ 11 :
การส่ งเสริม
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ ที่ 12 :
บริหารแบบบูรณาการ

กลยุทธ์ ที่ 13 :
พัฒนาปรับปรุ ง
กฎหมายให้
เหมาะสม
ทันสมัย

กลยุทธ์ ที่ 14 :
การพัฒนา
บุคลากรสู่ การ
เป็ นมืออาชีพ

โครงการที่ 3 :
ศู นย์ ให้ คาปรึกษา
ผู้ประกอบการ
รายใหม่

แผนงานที่ 4* :
เสนอมาตรการภาษี
เพื่อส่ งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสร้ างสรรค์ และ
เสริมสร้ างสั งคม

แผนงานที่ 5* :
พัฒนาระบบนาส่ ง
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบบันทึก
รับเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาคืนภาษี

แผนงานที่ 6* :
การพัฒนาระบบข้ อมูลสั ญญา
และข้ อตกลงของหน่ วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แผนงานที่ 7 :
การพัฒนาระบบประมวลผล
ข้ อมูลของคณะบุคคล
แผนงานที่ 8 :
การพัฒนาระบบติดตาม
ผู้ยื่นแบบและไม่ ยื่นแบบแสดง
รายการภาษี (Non-filler)
แผนงานที่ 9 :
การพัฒนาระบบภาษีเงินได้
หัก ณ ทีจ่ ่ าย

โครงการที่ 4 :
โครงการยกระดับ
มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ณ
ศู นย์ RD SMOC
ให้ ได้ รับ ISO
27001

โครงการที่ 5* :
การพัฒนาคุณภาพ
ระบบการบริหาร
งานองค์กรสู่
มาตรฐานสากล
5.1 การพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(PMQA)
5.2 การกากับดูแล
องค์กรทีด่ ี

แผนงานที่ 10 :
การส่ งเสริม
ธรรมาภิบาล
ในกระบวนงาน
กากับดูแล

แผนงานที่ 11* :
การบูรณาการระบบ
บริการของกลุ่มภารกิจ
ด้ านรายได้
แผนงานที่ 12* :
การบูรณาการงานกลุ่ม
ภารกิจด้ านรายได้
โครงการที่ 6 :
การบริหารองค์ กรแบบมี
ส่ วนร่ วมของ
กรมสรรพากร
6.1 ประสานความ
ร่ วมมือในการส่ งเสริม
ความรู้ ด้านภาษี ระหว่ าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา
6.2 RD ON TOUR,
RD CAMP

แผนงานที่ 13* :
การพัฒนา
แก้ไข ปรับปรุง
กฎหมาย และ
ระเบียบ

แผนงานที่ 14 :
การพัฒนา
ข้ าราชการ
รายบุคคล
(IDP) ตามหลัก
สมรรถนะ

โครงการที่ 4 : ทท.

โครงการที่ 5* : พบ.

แผนงานที่ 10 :
คณะทางาน
ธรรมาภิบาล

แผนงานที่ 11*, 12* :
กรมสรรพากร/ผษ.
โครงการที่ 6 : บก.

ตัวชี้วัด :
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ความปลอดภัย
สารสนเทศ
ให้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด* :
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(PMQA)

ตัวชี้วัด :
ระดับ
ความสาเร็จของ
การส่ งเสริม
ธรรมาภิบาลใน
กระบวนงาน
กากับดูแล

ตัวชีว้ ดั :
แผนงานที่ 11 * ระดับ
ความสาเร็จในการ
บูรณาการระบบบริการ
ของกลุ่มภารกิจด้ านรายได้
แผนงานที่ 12 * ระดับ
ความสาเร็จในการ
บูรณาการงานกลุ่ม
ภารกิจด้ านรายได้
โครงการที่ 6 ระดับ
ความสาเร็จของการ
บริหารองค์กรแบบมีส่วน
ร่ วมตามแนวทางของ
ก.พ.ร. 2 โครงการ

แผนงานที่ 1* :
การบริหารจัดเก็บ
ภาษีอากร
1.1 กากับและ
ติดตามประเมิน
ผลการจัดเก็บภาษี
ราย สภ./สท.
1.2 บริหาร
การเร่ งรัด
ภาษีอากร

แผนงานที่ 2 :
การบริหารกากับดูแล
ผู้เสียภาษี
2.1 กากับดูแลธุรกิจที่มี
ข้ อมูลสนับสนุนการ
จัดเก็บภาษีจากต้ นนา้ ถึง
ปลายนา้ (Supply Chain)
2.2 กากับดูแลธุรกิจ
รายทีม่ ีศักยภาพในการ
เสียภาษี
2.3 กากับดูแลธุรกิจ
รายทีม่ แี นวโน้มเสียภาษี
ไม่ ถูกต้ อง
2.4 กากับดูแลรายทีม่ ี
เจตนาหลีกเลีย่ งภาษี
2.5 ติดตามโครงการ
ตามแผนกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาล
ระยะที่ 2

แผนงานที่ 3 :
การติดตามธุรกิจ
นอกระบบ
3.1 สารวจและ
ติดตามธุรกิจ
การค้าบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)
3.2 สื บสวนและ
สารวจแหล่งภาษี
เพื่อนาผู้เสี ยภาษี
เข้ าสู่ ระบบ

โครงการที่ 1 :
ป้องปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
- เสริมสร้ างความร่ วมมือกับ
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
(T.A. และ C.P.A.) และ
ผู้ประกอบการจัดทาบัญชี
(สานักงานบัญชีและผู้รับทา
บัญชี)
- จัดระดับความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
(T.A. และ C.P.A.) และ
ผู้ประกอบการจัดทาบัญชี
(สานักงานบัญชีและผู้รับทา
บัญชี)
โครงการที่ 2 :
ปราบปรามการทุจริต
- ปราบปรามผู้ทาลายระบบ
ภาษี ผู้กระทาผิดกฎหมาย
และผู้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี

1.1:ผษ./ภญ./สภ./สท.
1.2:มจ./ภญ./สภ./สท.

แผนงานที่ 2 :
มก./ภญ./สภ./สท.

แผนงานที่ 3 : ศน.

โครงการที่ 1 : มบ.
โครงการที่ 2 : ตส.

โครงการที่ 3 : พบ. แผนงานที่ 4* : ผษ.

แผนงานที่ 5* :
มจ./บอ.

ตัวชี้วัด* :
จานวนภาษีที่
สามารถจัดเก็บได้
1,097,900 ล้าน
บาท

ตัวชี้วัด :
จานวนผู้ประกอบการ
ทีไ่ ด้ รับการกากับดูแล
หรือตรวจสอบ
576,000 ราย

ตัวชี้วัด :
จานวนรายผู้เสี ย
ภาษีรายใหม่ เข้ าสู่
ระบบเพิ่มขึน้
324,000 ราย

ตัวชี้วดั :
โครงการที่ 1 - จานวนครั้งของ
การพัฒนาผู้ตรวจสอบและ
รับรองบัญชี และ
ผู้ประกอบการจัดทาบัญชี
(เป้าหมาย 7 ครั้ง/ปี )
- ระดับความสาเร็จของการจัด
ระดับความเชื่อมัน่ ของกลุ่ม
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
และผู้ประกอบการจัดทาบัญชี
โครงการที่ 2 – จานวนราย
ผู้ทาลายระบบภาษี ผู้กระทาผิด
กฎหมาย และผู้มเี จตนา
หลีกเลีย่ งภาษี (เป้าหมาย 400
ราย/ปี )

ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด* :
ระดับความสาเร็จ จานวนมาตรการ
ของการจัดตั้งศู นย์ ภาษีเพื่อสนับสนุน
ให้ คาปรึกษา
นโยบายรัฐบาล
ผู้ประกอบการ
รายใหม่

ตัวชี้วัด* :
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบนาส่ งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบบันทึก
รับเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณาคืนภาษี

ตัวชี้วดั

* แผนงาน/โครงการและตัวชีว้ ัด ตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :
มุ่งสู่ การเป็ นองค์กรเชิงวิทยาการ

6 : มก./ทท.
7 : มจ./มก./ผษ./ทท.
8, 9 : มจ./ทท.
ตัวชี้วัด :
แผนงานที่ 6* ระดับความสาเร็จ
ของแผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สัญญาและข้อตกลงของหน่ วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิน่
แผนงานที่ 7 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบประมวลผล
ข้อมูลของคณะบุคคล
แผนงานที่ 8 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบติดตามผู้ยนื่
แบบและไม่ ยนื่ แบบแสดงรายการ
ภาษี (Non-filler)
แผนงานที่ 9 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบเงินได้ หัก ณ
ทีจ่ ่ าย

แผนงานที่ 13* : แผนงานที่ 14 :
กม.
บท.
ตัวชี้วัด* :
ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนา
ปรับปรุง
กฎหมาย และ
ระเบียบ

ตัวชี้วัด :
ระดับ
ความสาเร็จ
ของการจัดทา
แผนพัฒนา
เฉพาะ
รายบุคคล
(IDP) ตาม
หลักสมรรถนะ

