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 บทความนี้ผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากการได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม 
ในและ/หรือต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ทุนส าหรับข้าราชการ
ระดับช านาญการพิเศษ) ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมในหลักสูตร  
“การพัฒนาสมรรถนะส าหรับข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ”  
การฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ผู้เขียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะในด้าน 
Digital Literacy, Innovation และ Collaboration และได้ศึกษาดูงาน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Withfluence, The 
University of Tokyo Edge Capital (UTEC), The Ministry of Economy,  
Trade and Industry (METI), IBM Japan และ The City of Yokohama  
 ข้อมูลทั่วไป 

 กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง  
มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี  การตรวจสอบ ป้องกัน 
และปราบปรามผู้กระท าผิด ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้ 



 วิสัยทัศน์ 
 ผู้น าการจัดเก็บภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน   
 พันธกิจ 
 1. บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรมและยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพทางการคลัง 
 2. ขับเคลื่อนนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
 3.  พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรม  
 4.  เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การบริหารการจัดเก็บภาษีแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 2. การใช้นโยบายภาษีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ 
ที่ดีข้ึนของประชาชน  
 3.  การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
 4.  การเสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษี     
 ค่านิยม 
 S = Standardization (ความมีมาตรฐาน)  
 T = Transparency (ความโปร่งใส)  
 A = Accountability (จิตส านึกความรับผิดชอบ)  
 R = Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย)  
 S = Satisfaction (ความพึงพอใจ) 
 
 



 วัฒนธรรมองค์กร 
 1.  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 
 2.  พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย  
และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 3.  ยึดมั่นในมาตรฐานการบริการ โดยค านึงถึงความพอใจที่เกินกว่า
ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 4.  กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยค านึงผลกระทบ 
อย่างครบถ้วน 
 5.  มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือน
ร่วมงาน 
 6.  เคารพผู้ อาวุ โสและเ พ่ือนร่ วมงาน รวมไปถึ งประชาชน
ผู้รับบริการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Literacy  
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทาง
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เ พ่ือ 
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐ ในมิติการรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital 
Literacy) ได้แก่ การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทั้ง 4 มิติ คือ การใช้ (Use) การเข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create) 
และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Access) ซึ่งจะท า
ให้บุคลากรของรัฐมีศักยภาพในการท างานที่มีมูลค่าสูง (High Value Job) 
มากขึ้น สามารถบริหารจัดการเวลาและงานในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น 



และช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการท างาน อีกทั้งได้แบ่งประเภทของทักษะ
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น 9 ด้าน ได้แก่ การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประมวลค า การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การท างานร่วมกัน
แบบออนไลน์ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การใช้โปรแกรม 
การน าเสนอผลงาน และการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย  
 แนวคิดการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับส าหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลหรือ
ระบบราชการ 4.0  
 ผู้เขียนได้วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของกรมสรรพสามิตพบว่า 
กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างานภายใน การจดทะเบียน การอนุญาต การรับช าระภาษี การ 
ตรวจสอบภาษี การตรวจสอบภายใน และการป้องกันปราบปรามผู้กระท าผิด  
เป็นการท างานผ่านระบบงานคอมพิวเตอร์บนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และผ่านแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม องค์กรแห่งการให้บริการ องค์กรไร้กระดาษ และ
องค์กรไร้เงินสด ประกอบกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และนโยบายของผู้บริหารกรมสรรพสามิต 
มุ่งเน้นขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตไปสู่รัฐบาลดิจิทัลหรือระบบราชการ 4.0  
 ด้วยเป้าหมายนี้ส่งผลให้บุคลากรทุกคนของกรมสรรพสามิตจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ใน
ระดับดีถึงดีมาก ทั้งบุคลากรในสายงานคอมพิวเตอร์ อ านวยการ กฎหมาย 



จัดเก็บภาษี และปราบปราม ซึ่งต่อแต่นี้ เป็นต้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน 
ของกรมสรรพสามิตจะต้องปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศของกรม
สรรพสามิต ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพสามิตที่ใช้งาน 
บนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นที่ ใช้งานบนหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ มีสองรูปแบบ คือมีไว้ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม
สรรพสามิตใช้งาน และให้ผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีใช้งาน แต่บุคลากร
ของกรมสรรพสามิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานได้เป็น
อย่างดีทั้งสองรูปแบบ คือเพ่ือใช้งานเอง และสามารถให้ค าแนะน า 
แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ช าระภาษีให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  
 ดังนั้นเพ่ือให้กรมสรรพสามิตสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วง 
ตามภารกิจ และมีความพร้อมในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลหรือระบบราชการ 4.0  
จึงขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับบุคลากรของกรมสรรพสามิต ดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้มีความรู้ความสามารถ
ด้าน Digital Literacy ตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ได้ก าหนดแนวทางไว้ 
 2. เพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้วิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 3.  เตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ให้มีความรู้ทางด้าน 
Digital Literacy และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 
ในอนาคต 
 4.  สร้างบุคลากรของกรมสรรพสามิตในระดับดาวเด่น ให้สามารถ
ท างานในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
หรือระบบราชการ 4.0 ให้ประสบความส าเร็จ  
 5.  ส่งเสริมบุคลากรของกรมสรรพสามิตให้สามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยี เพ่ือมีส่วนร่วม และสนับสนุนวิถีชีวิตสมัยใหม่ทั้งในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
 6. สนับสนุนให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตสามารถคิดค้นและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
 7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมสรรพสามิตประสานการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมสรรพสามิต 
 บทสรุป 
 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
บุคลากรของกรมสรรพสามิต เป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง ในโลกปัจจุบันที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุคอนาล็อกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อการท างาน การด าเนินชีวิต และ
การท าธุรกรรมต่าง ๆ  
 บุคลากรในทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของกรมสรรพสามิต 
จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Literacy)  



การเพ่ิมพูนแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) การประสาน
การท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นสิ่งที่บุคลากรของกรมสรรพสามิต
ต้องศึกษาเรียนรู้ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
ภายใตร้ัฐบาลดิจิทัลหรือระบบราชการ 4.0 


