่ มาด้วย
สงิ่ ทีส
่ ง

่ นราชการตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ิ ธิภาพ
การประเมินสว
ในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมสรรพากร

ื่ มโยงยุทธศาสตร์ระด ับชาติก ับต ัวชวี้ ัดของสว่ นราชการ
ความเชอ
ต ัวชวี้ ัดของ กรมสรรพากร

ต ัวชีว้ ัดระด ับ
กระทรวง

แผน
ยุทธศำสต
ร์กระทรวง

แผนการปฏิรป
ู
ประเทศ

แผนฯ 12 (ปี 60-64)

• แผนแม่บทด ้ำนกำร
บริกำรประชำชน และ
ประสิทธิภำพภำครัฐ

• ยุทธศำสตร์ 3 กำรสร ้ำงควำมเข ้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได ้อย่ำงยัง่ ยืน
• ยุทธศำสตร์ 4 กำรเติบโตทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
• ยุทธศำสตร์ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้ องกันกำรทุจริตประพฤติมช
ิ อบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย
• ยุทธศำสตร์ 7 กำรพัฒนำโครงสร ้ำงพืน
้ ฐำนและระบบโลจิสติกส์

1

• ด ้ำนเศรษฐกิจ
• ด ้ำนสังคม
• ด ้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน

2

กำรสร ้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

8. ควำมสำเร็จของกำร
ผลักดัน พ.ร.บ.กองทุน
บำเหน็ จบำนำญ
แห่งชำติ พ.ศ. ....

นโยบำยหลัก
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของไทย
6. กำรพัฒนำพืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจและกำร
่ ม
กระจำยควำมเจริญสูภ
ู ภ
ิ ำค
7. กำรพัฒนำสร ้ำงควำมเข ้มแข็งจำกฐำนรำก

1.
2.
3.
4.

กำรสร ้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ
ชีวต
ิ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
9. ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ
มำตรกำรภำษี เพือ
่ สังคม พลังงำน
สิง่ แวดล ้อม

กำรดูแลสภำพคล่อง ภำคธุรกิจ
้ ภำคประชำชน
กระตุ ้นกำลังซือ
มำตรกำรกระตุ ้นธุรกิจท่องเทีย
่ ว
เร่งรัดกำรใช ้จ่ำยภำครัฐ
ให ้เม็ดเงินออกสูร่ ะบบเศรษฐกิจ

4
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

10.กำรพัฒนำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
11. ควำมสำเร็จของกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนและ
กำรใช ้จ่ำยงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ
12.ร ้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดหำเงินกู ้ภำยใต ้พระรำช
กำหนดให ้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู ้เงินเพือ
่ แก ้ไขปั ญหำ
เยียวยำ และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมทีไ่ ด ้รับผลกระทบ
้ ไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ.
จำกกำรระบำดของโรคติดเชือ
2563

การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน (Performance Base)

ต ัวชีว้ ัดระด ับกรม

นโยบำยกำรบริหำรเศรษฐกิจ
จำก Covid-19 (ศบศ.)

3

กำรสร ้ำงโอกำสและควำมเสมอ
ภำคทำงสังคม

1. ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรป
ู ประเทศ
ของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงกำรคลัง
2. ควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนกำรคลังระยะปำนกลำง
3. จำนวนรำยได ้ภำษี ทจ
ี่ ัดเก็บได ้
4. จำนวนผู ้เสียภำษี รำยใหม่ทเี่ ข ้ำสูร่ ะบบภำษี เพิม
่ ขึน
้
5. ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบของหน่วยงำน
ภำครัฐเพือ
่ ให ้บริกำรแบบ B2G ผ่ำน NSW
6. จำนวนแปลงทีด
่ น
ิ ทีไ่ ด ้รับกำรประเมินรำคำ
7. กำรให ้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ

นโยบายร ัฐบาล

เร่งด่วน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

หลัก

แผน/นโยบำย

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

1) จำนวนรำยได ้ภำษี สรรพำกรทีจ
่ ัดเก็บได ้ (ล ้ำนบำท)
2) จำนวนผู ้เสียภำษี รำยใหม่ทเี่ ข ้ำสูร่ ะบบภำษี เพิม
่ ขึน
้ (รำย)
3) จำนวนของผู ้ใช ้บริกำรระบบ e – Tax invoice ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ (Paying Taxes) (Doing Business)
ั
การประเมินศกยภาพในการด
าเนินงาน (Potential Base)
่ ำรเป็ นระบบรำชกำร 4.0
4) ผลกำรพัฒนำศักยภำพองค์กำรสูก

ร้อยละ 70

20
25
25
ร้อยละ 30
30

4.1) ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับปรุงบริกำรยืน
่ ภำษี หัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) ให ้
รองรับกำรยืน
่ เพิม
่ เติมและกำรออกหนังสือรับรองกำรเสียภำษี เป็ นภำษำอังกฤษ (Tax Certificate) กรณี
กำรทำธุรกรรมข ้ำมประเทศ (Cross Border Transaction) (e-service)

(15)

4.2) กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็ นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0)

(15)

2

ต ัวชวี้ ัดกรมสรรพากร

การประเมินผลการดาเนินงาน (Performance Base) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. จานวนรายได้ภาษีสรรพากรทีจ
่ ัดเก็บได้ (ล้านบาท)

ต ัวชวี้ ัดเดิม

นา้ หน ัก

20

คาอธิบาย
•
•
•
•
•
•
•

นิยำม : จำนวนภำษี ทจ
ี่ ัดเก็บได ้ หมำยถึง ผลสำเร็จกำรจัดเก็บภำษี สรรพำกร (ภำษี เงินได ้บุคคลธรรมดำ ภำษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล ภำษี เงินได ้ปิ โตรเลียม ภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่ ภำษี ธุรกิจเฉพำะ อำกร
แสตมป์ ภำษี กำรรับมรดก และอืน
่ ๆ) ซึง่ เป็ นรำยได ้หลักของรัฐบำล ภำยใต ้ควำมรับผิดชอบของกรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง
ขอบเขตกำรประเมิน : ภำษี อำกรทีส
่ ำมำรถจัดเก็บได ้ในช่วงปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
วิธก
ี ำรเก็บข ้อมูล : ฐำนข ้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
แหล่งทีม
่ ำของข ้อมูล : กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง
ในกำรจั ดทำประมำณกำรรำยได ้ภำษี ส รรพำกร จั ดท ำภำยใต ้สมมติฐำนเศรษฐกิจโลกล่วงหน ้ำในเดือ นมีนำคม 2563 โดยเดิม สภำพั ฒนำกำรเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชำติ ณ เดือ น
กุมภำพันธ์ 2563 ได ้แก่ Real GDP ร ้อยละ 2.0 กำรนำเข ้ำ ร ้อยละ 2.7 และคำดปี 2564 ได ้แก่ Real GDP ร ้อยละ 4.5 และกำรนำเข ้ำร ้อยละ 9.4
สถำนะล่ำสุด สภำพัฒน์ ณ เดือนสิงหำคม 2563 คำด ปี 2563 Real GDP ลดเหลือ ร ้อยละ -7.55 และนำเข ้ำหดตัวร ้อยละ -15.4 และปี 2564 Real GDP ร ้อยละ 4.5 คงเดิมและ กำรนำเข ้ำ
ร ้อยละ 7.9 ซึง่ มีควำมแตกต่ำงจำกทีค
่ ำดไว ้เดิมมำก โดยเฉพำะในปี 2563
คำดกำรจัดเก็บภำษี ประจำปี คือ มติคณะทำงำนติดตำมผลกำรจัดเก็บรำยได ้ของรัฐบำล ครัง้ ที่ 2/2564 วันจันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกำยน 2563

้ ฐาน
ข้อมูลพืน

2,116,500

รำยได ้กำรจัดเก็บภำษี สรรพำกร

ปี งบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการดาเนินงาน
(ล้านบาท)

1,757,947

1,793,537

1,915,457

2,009,310

1,833,812

2,500,000

1,895,000 1,865,600

1,928,000
2,000,000

2,000,000
1,500,000

1,757,947

1,793,537 1,915,457

1,833,812
2,009,310

1,000,000
500,000
0
2559

2560

2561

ประมำณกำร (ล ้ำนบำท)

2562

2563

ผลจัดเก็บภำษี (ล ้ำนบำท)

เกณฑ์การประเมิน (คทง.ติดตามผลการจ ัดเก็ บรายได้ของร ัฐบาล ภาษีสรรพากร = 1,719,700 ลบ.)
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

1,633,715.02 ล ้ำนบำท
(คำดกำรณ์รำยได ้ฯ-5%)

1,676,707.53 ล ้ำนบำท
(คำดกำรณ์รำยได ้ฯ-2.5%)

1,719,700 ล ้ำนบำท
(คำดกำรณ์รำยได ้ฯ)

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
(1) รำยได ้ภำษี สรรพำกรเป็ นรำยได ้ของรัฐบำลเพือ
่ นำไปใช ้ในกำรพัฒนำประเทศ
(2) รักษำควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง และรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
3

ต ัวชวี้ ัดกรมกรมสรรพากร

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ี ภาษีรายใหม่ทเี่ ข้าสูร่ ะบบภาษีเพิม
้ (ราย)
2. จานวนผูเ้ สย
่ ขึน

ต ัวชวี้ ัดเดิม
ต ัวชวี้ ัดแผนปฏิรป
ู

คาอธิบาย
•
•

นา้ หน ัก

25

นิยำม : ผู ้เสียภำษี รำยใหม่ คือ ผู ้มีเงินได ้หรือผู ้ประกอบกำรรำยบุคคลธรรมดำ ทีย
่ ังไม่อยูใ่ นระบบภำษี อำกร ซึง่ มีเงินได้พงึ ประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แห่ง
ประมวลร ัษฎากร ไม่วำ่ จะมีเงินได ้ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือหลำยประเภทก็ตำม ให ้เข ้ำสูร่ ะบบภำษี อำกร
เงินได ้ประเภทต่ำง ๆ ของประมวลรัษฎำกร https://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40
ม. 40 (1) เงินเดือน ค่ำจ ้ำงประจำ
ม. 40 (5) ค่ำเช่ำอสังหำริทรัพย์ สังหำริมทรัพย์ตำ่ ง ๆ
ม. 40 (2) ค่ำนำยหน ้ำค่ำตอบแทน ค่ำจ ้ำง (ไม่ประจำ)
ม. 40 (6) วิชำชีพอิสระ เช่น วิชำกฎหมำย กำรบัญชี โรคศิลปะ เป็ นต ้น
ม. 40 (3) ค่ำกูด
๊ วิลล์ ค่ำลิขสิทธิ์ วรรณกรรม
ม. 40 (7) ค่ำจ ้ำงเหมำโดยผู ้รับเหมำเป็ นผู ้จัดหำสัมภำระ
ม. 40 (4) ดอกเบีย
้ เงินปั นผล เงินส่วนแบ่งกำไร เป็ นต ้น
ม. 40 (8) เงินได ้จำกธุรกิจ (อืน
่ ๆ นอกจำก 40 (1) - (7))

ผู ้เสียภำษี รำยใหม่ คือบุคคลธรรมดำรำยใหม่ทย
ี่ ังไม่อยูใ่ นระบบภำษี ทีก
่ รมสรรพำกรได ้แนะนำกำรปฏิบัตห
ิ น ้ำทีท
่ ำงภำษี /สำรวจผู ้ประกอบกำรรำยใหม่ และผู ้เสียภำษี ได ้ยืน
่ แบบแสดงรำยกำร
ภำษี เงินได ้บุคคลธรรมดำเข ้ำสูร่ ะบบภำษี

้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการดาเนินงาน

175,497

173,404

180,210

172,810

134,721

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

114,750 รำย
(เป้ ำหมำยคำดกำรณ์ -10%)

121,125 รำย
(เป้ ำหมำยคำดกำรณ์ -5%)

127,500 รำย
(เป้ ำหมำยคำดกำรณ์)

ส่งมูลกำรกำรจัดเก็บภำษี ของผู ้เสียภำษี รำยใหม่เพือ
่ ประกอบกำรให ้คะแนน

จำนวนรำยใหม่เข ้ำสูร่ ะบบภำษี
200,000
180,000 175,497
160,000 174,200
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

2559

173,404
171,000

180,210

172,810
170,000

174,000
170,000

2560

ค่ำเป้ ำหมำย (รำย)

2561

2562

134,721

2563

ผลดำเนินงำน (รำย)

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
(1) เพือ
่ ให ้ผู ้มีเงินได ้และผู ้ทีอ
่ ยูน
่ อกระบบภำษี เข ้ำสูร่ ะบบภำษี
มำกขึน
้ กำรจัดเก็บภำษี มค
ี วำมทั่วถึง เป็ นธรรม
(2) ลดควำมเหลือ
่ มล้ำในกำรเสียภำษี ของผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นระบบภำษี
และผู ้ทีอ
่ ยูน
่ อกระบบภำษี
(3) ผู ้เสียภำษี มค
ี วำมรู ้ ควำมเข ้ำใจทีถ
่ ก
ู ต ้องในกำรเสียภำษี
และกำรปฏิบัตห
ิ น ้ำทีท
่ ำงภำษี
(4) ประชำชนได ้รับประโยชน์จำกงบประมำณทีภ
่ ำครัฐได ้
เพิม
่ ขึน
้ จำกกำรมีผู ้ประกอบกำรรำยใหม่

4

ต ัวชวี้ ัดกรมสรรพากร

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
้ ริการระบบ e – Tax invoice ทีเ่ พิม
้
3. จานวนของผูใ้ ชบ
่ ขึน

ต ัวชวี้ ัดเดิม

นา้ หน ัก

25

คาอธิบาย
•
•
•

กำรปรับปรุงบริกำรด ้ำนกำรรับชำระภำษี (Paying Taxes) คือกำรปรับปรุงบริกำรในส่วนของกรมสรรพำกร ตำมรำยงำนควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนำคำรโลก
ซึง่ ประเทศไทยได ้เข ้ำร่วมในกำรจัดอันดับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปั จจุบัน โดยในปี 2020 (พ.ศ. 2563) ด ้ำนกำรชำระภำษี อยู่ในอันดับที่ 68 ลดลงจำกอันดับที่ 59 ในปี 2019 เป็ นอันดับที่ 2
ของประเทศในกลุม
่ อำเซียน
กรมสรรพำกรเป็ นเจ ้ำภำพหลักในด ้ำนกำรชำระภำษี หรือ Paying Taxes ร่วมกับหน่วยงำนอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น กรมสรรพสำมิต สำนักงำนประกันสังคม กรมกำรขนส่งทำงบก เป็ นต ้น
ในกำรปรับปรุงบริกำรด ้ำนกำรรับชำระภำษี ในส่วนของกรมสรรพำกร จะนำข ้อเสนอของธนำคำรโลกและทีป
่ รึกษำของสำนักงำน ก.พ.ร. มำใช ้ในกำรดำเนินกำร

้ ฐาน
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการดาเนินงาน
(รายผูป
้ ระกอบการ)

-

-

-

310

648

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน
ส่วนรำชกำร
เสนอ

เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)
713 รำย
มีผู ้ใช ้บริกำรระบบ e-Tax
invoice เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 10
จำกปี 2563

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

778 รำย
มีผู ้ใช ้บริกำรระบบ e-Tax
invoice เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 20
จำกปี 2563

843 รำย
มีผู ้ใช ้บริกำรระบบ e-Tax
invoice เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 30
จำกปี 2563

ขนตอนการด
ั้
าเนินงานในปี 2564
1. สรุปและวิเครำะห์ข ้อเสนอแนะของธนำคำรโลกใน รำยงำน
ผลกำรศึกษำ “ควำมยำก – ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ปี 2021 ด ้ำนกำรรับชำระ
ภำษี (Paying Taxes)
2. จัดทำแผนและแนวทำงกำรปรับปรุงบริกำรด ้ำนกำรรับชำระ
ภำษี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
3. กำหนดเป้ ำหมำยและดำเนินกำรตำมแผนงำนทีก
่ ำหนด
4. ติด ตำมประเมิน ผลและรำยงำนแผนผลกำรด ำเนิน งำน
ให ้สำนักงำน ก.พ.ร. รับทรำบ
5. ส่งเสริมให ้ผู ้ประกอบกำรทีจ
่ ดทะเบียนภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่
เข ้ำสูร่ ะบบบริกำรระบบใบกำกับภำษี อเิ ล็กทรอนิกส์
้ –
(e-Tax invoice) เพือ
่ อำนวยควำมสะดวกในกำรซือ
ขำยสินค ้ำและบริกำร และทำธุรกรรมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ

1. ผู ้ใช ้บริกำรในระบบฯ เป็ นผู ้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่ ทีใ่ ช ้บริกำรระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
2. ผู ้ประกอบกำรทีใ่ ช ้บริกำรในระบบต ้องเป็ นผู ้ประกอบกำรทีม
่ ค
ี วำมพร ้อมของต ้นทุน เทคโนโลยีและสำมำรถปฏิบัตไิ ด ้
ตำมหลักเกณฑ์ทก
ี่ ฎหมำย ระเบียบแนวปฏิบัตก
ิ ำหนด
3. นับจำนวนรำยผู ้ใช ้บริกำรฯ ทีก
่ รมสรรพำกรอนุมัตใิ ห ้ใช ้บริกำรระบบ e-Tax invoice นับตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

้ ้อนและขัน
(1) ลดควำมซำซ
้ ตอนกำรด ้ำเนินงำน
(2) ประหยัดเวลำและค่ำใช ้จ่ำยในกำรจัดส่งเอกสำร (3)
(3) สำมำรถน ้ำข ้อมูลไปใช ้ประมวลผลต่อในระบบ
สำรสนเทศภำยในองค์กรได ้ทันที
(4) ประหยัดพืน
้ ทีใ่ นกำรจัดเก็บเอกสำร
(5) สะดวกและลดระยะเวลำในกำรค ้นหำเอกสำร

5

ต ัวชวี้ ัดกรมสรรพากร

ั
การประเมินศกยภาพในการด
าเนินงาน (Potential Base) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1 ระด ับความสาเร็จของการปร ับปรุงบริการยืน
่ ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย อิเล็กทรอนิกส ์ (e-Withholding Tax)
ื
ี
ให้รองร ับการยืน
่ เพิม
่ เติมและการออกหน ังสอร ับรองการเสยภาษีเป็นภาษาอ ังกฤษ (Tax Certificate)
กรณีการทาธุรกรรมข้ามประเทศ (Cross Border Transaction)

ตัวชีว้ ัดใหม่

นา้ หน ัก
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▪
▪
▪
▪

ระบบ e-WHT ประกอบด ้วย 3 ฝ่ ำย ได ้แก่ 1) ผู ้ใช ้บริกำรระบบ e-WHT 2) ผู ้ให ้บริกำรระบบ e-WHT (ธนำคำร) และ 3) ผู ้รับเงินผ่ำนระบบ e-WHT โดยผู ้จ่ำยเงินจะจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร
พร ้อมแจ ้งข ้อมูลต่อธนำคำร เมือ
่ ธนำคำรได ้รับเงินแล ้ว ธนำคำรจะโอนเงินหลังหักภำษี ให ้แก่ผู ้รับเงินและนำส่งข ้อมูลและภำษี ทห
ี่ ักไว ้ต่อกรมสรรพำกร
เมือ
่ ธนำคำรนำส่งข ้อมูลและภำษี ตอ
่ กรมสรรพำกรแล ้ว กรมสรรพำกรจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให ้แก่ผู ้จ่ำยเงิน
สำหรับกรณีกำรทำธุรกรรมข ้ำมประเทศ (Cross Border Transaction) ผู ้จ่ำยเงินมีหน ้ำทีต
่ ้องหักภำษี โดยต ้องยืน
่ แบบ (ภ.ง.ด. 54) หรือกรณีกำรจ่ำยค่ำบริกำรให ้แก่ผู ้ประกอบกำร
้ เดือนของเดือนทีจ
ทีไ่ ด ้ให ้บริกำรในต่ำงประเทศและได ้มีกำรใช ้บริกำรนัน
้ ในรำชอำณำจักร ผู ้จ่ำยเงินต ้องยืน
่ แบบ (ภ.พ. 36) และนำส่งภำษี ตอ
่ กรมสรรพำกรภำยใน 7 วันนับแต่วันสิน
่ ่ำยเงิน
ปั จ จุบัน กำรยืน
่ ภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย ยัง ไม่พร ้อมส ำหรับกำรยืน
่ แบบชำระภำษี เพิม
่ เติม หรือ กำรออกหนั ง สือ รับรองกำรเสียภำษี เป็ นภำษำอัง กฤษ (Tax Certificate) จึงมีควำมจำเป็ น
ต ้องพัฒนำระบบให ้มีควำมพร ้อมต่อกำรดำเนินธุรกรรมดังกล่ำวเช่นเดียวกับกำรยืน
่ แบบ ณ สำนักงำนสรรพำกรพืน
้ ทีส
่ ำขำ

เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงาน

เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

ส่วนรำชกำร
เสนอ

ระบบ e-WHT
สำมำรถรับชำระภำษี หัก
ณ ทีจ
่ ่ำยเพิม
่ เติม ผ่ำนบริกำร
ชุดชำระเงิน (Bill Payment)

ระบบ e-WHT
สำมำรถรับชำระภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย
เพิม
่ เติม ผ่ำนบริกำรตัดบัญชี
โดยตรง (Real time-Payment)

ระบบ e-WHT
สำมำรถออกหนังสือรับรอง
กำรเสียภำษี เป็ นภำษำอังกฤษ
(Tax Certificate) กรณี
กำรทำธุรกรรมข ้ำมประเทศ
(Cross Border Transaction) ได ้

ขนตอนการด
ั้
าเนินงานในปี 2564
1. เปิ ดให ้บริกำรระบบ e-Withholding Tax ในธนำคำรทีเ่ ข ้ำร่วม
โครงกำรทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ตุลำคม 2563
2. ประชำสัมพันธ์และเปิ ดตัวระบบ e-Withholding Tax (e-WHT)
ต่อประชำชน และผู ้ประกอบกำรทั่วประเทศ
3. พัฒนำระบบ e-WHT ในกำรยืน
่ เพิม
่ เติมและรับชำระเงิน
รูปแบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรออกหนังสือรับรองกำรเสียภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย
เป็ นภำษำอังกฤษ (Tax Certificate)
4. ทดสอบระบบ
5. กรมสรรพำกรรับข ้อมูลจำกธนำคำรและประมวลผลข ้อมูล
่ ำนข ้อมูลภำษี และให ้ผู ้ประกอบกำรสำมำรถตรวจสอบ
เข ้ำสูฐ
ข ้อมูลภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย ได ้ผ่ำนเว็บไซต์ของกรมสรรพำกร

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
1.

2.
3.

ระบบ e-WHT สำหรับกำรทำธุรกรรมข ้ำมประเทศ (Cross Border Transaction) เป็ นกำรจ่ำยเงินได ้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ 40(2) (3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎำกรให ้แก่บริษัทหรือห ้ำงหุ ้นส่วนนิตบ
ิ ค
ุ คลทีต
่ งั ้ ขึน
้ ตำมกฎหมำย
ของต่ำงประเทศและไม่ได ้ประกอบกิจกำรในประเทศไทย (Cross Border Transaction) ต ้องหักภำษี ในอัตรำร ้อยละ 10
หรือ 15 แล ้วแต่กรณี
ปั จจุบันมีธนำคำรทีร่ ับชำระผ่ำนระบบ e-Withholding Tax สำหรับกำรทำธุรกรรมข ้ำมประเทศ (Cross Border Transaction)
จำนวน 4 แห่ง และยังไม่สำมำรถชำระในกรณียน
ื่ เพิม
่ เติมได ้ รวมถึงรูปแบบกำรชำระเงินยังมีอยูอ
่ ย่ำงจำกัดขึนอยู
้
ก
่ ับวิธก
ี ำร
ของแต่ละธนำคำร
เพือ
่ ให ้กำรใช ้บริกำรของผู ้ประกอบกำรมีควำมครอบคลุม รองรับกำรชำระเงินในรูปแบบต่ำง ๆ และสำมำรถออกหนั งสือ
เพือ
่ กำรรัษฎำกรเป็ นภำษำอังกฤษ (Certificate) จึงมีควำมจำเป็ นต ้องพัฒนำระบบให ้รองรับกำรใช ้บริกำร

(1) ผู ้จ่ำยเงินสำมำรถชำระเงินตำมใบแจ ้งหนีแ
้ ละนำส่งภำษี
หัก ณ ทีจ
่ ่ำย พร ้อมกำรชำระเงินได ้โดยไม่ต ้องยืน
่ แบบ
ยืน
่ รำยกำรภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย กับกรมสรรพำกร
(2) ผู ้จ่ำยเงินไม่ต ้องออกและจัดส่งหนังสือรับรองภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย
ตำมมำตรำ 50 ทวิ
(3) ผู ้จ่ำยเงินได ้รับสิทธิประโยชน์ลดอัตรำภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย
(4) ผู ้รับเงินไม่ต ้องจัดเก็บเอกสำรหนังสือรับรองภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำย
และไม่ต ้องแนบหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ แบบแสดงรำยกำรภำษี
(5) สำมำรถตรวจสอบข ้อมูลภำษี หัก ณ ทีจ
่ ่ำยได ้ผ่ำนเว็บไซต์
ของกรมสรรพำกร
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ต ัวชวี้ ัด PMQA

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
4.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

•
•
•
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•

ตัวชีว้ ัดใหม่

่ มโยงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรกับเป้ ำหมำย และทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
PMQA 4.0 คือ เครือ
่ งมือกำรประเมินระบบกำรบริหำรของส่วนรำชกำรในเชิงบูรณำกำร เพือ
่ เชือ
เพือ
่ เป็ นแนวทำงให ้ส่วนรำชกำรพัฒนำไปสูร่ ะบบรำชกำร 4.0
เพือ
่ ประเมินควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนและควำมพยำยำมของส่วนรำชกำรในกำรขับเคลือ
่ นงำนให ้บรรลุเป้ ำหมำยอย่ำงยั่งยืน
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนเพือ
่ ยกระดับผลกำรประเมินสถำนะกำรเป็ นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้ ำหมำยให ้ส่วนรำชกำรมีคะแนนผลกำรประเมินในขัน
้ ตอนที่ 1
ปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ดีขน
ึ้ จำกผลคะแนนในขัน
้ ตอนที่ 1 ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
พิจ ำรณำจำกผลกำรประเมินสถำนะกำรเป็ นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่ เป็ นคะแนนเฉลีย
่ ในภำพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบด ้วย หมวด 1 กำรนำองค์ก ำร หมวด 2 กำรวำงแผนเชิง
ยุท ธศำสตร์ หมวด 3 กำรให ้ควำมส ำคั ญกั บผู ้รับบริก ำรและผู ้มีส่ว นได ้ส่วนเสีย หมวด 4 กำรวัด กำรวิเ ครำะห์และกำรจั ดกำรควำมรู ้ หมวด 5 กำรมุ่ง เน น
้ บุคลำกร หมวด 6 กำรมุ่ง เน น
้
ระบบปฏิบัตก
ิ ำร และ หมวด 7 ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร

้ ฐาน (ถ้ามี)
ข้อมูลพืน
ปี งบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ผลการ
ดาเนินงาน

-

-

379.29

390.00

448.77

แผนระยะยาว / Roadmap (2564 - 25xx) (ถ้ามี)
ปี งบประมาณ

2564

2565

2566

2567

2568

ค่าเป้าหมาย

457.75

-

-

-

-

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั้ น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน
(75)

370.00
ค่ำเฉลีย
่ คะแนนกลุม
่ ที่ 3 : 351 - 399 คะแนน

448.77
คะแนนปี 63

เป้าหมายขนสู
ั้ ง (100)

ขนตอนการประเมิ
ั้
นสถานะของหน่วยงานภาคร ัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0
ขนตอนที
ั้
่ 1 กำรตรวจพิจำรณำจำกเอกสำรกำรสมัคร
เบือ
้ งต ้น
(หำกได ้ 400 คะแนนขึน
้ ไป
จะผ่ำนไปประเมินในขัน
้ ตอนที่ 2)
ขนตอนที
ั้
่ 2 กำรตรวจเอกสำรรำยงำนผล
กำรดำเนินกำรพัฒนำองค์กำร
สูร่ ะบบรำชกำร 4.0 (Application Report)
(หำกได ้ 400 คะแนน จะผ่ำนไปประเมิน
ในขัน
้ ตอนที่ 3)
ขนตอนที
ั้
่ 3 กำรตรวจประเมินในพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ ำน
เพือ
่ ยืนยันผลกำรตรวจ Application Report

457.75

คะแนนปี 63 + 2%

ประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนจะได้ร ับ
- ไม่ม ี -

เพิม
่ ศักยภำพของหน่วยงำนในกำรเป็ นระบบรำชกำร 4.0 เพือ
่ ผลักดันกำรดำเนินงำน
ในกำรขับเคลือ
่ นยุทธศำสตร์และแผนระดับประเทศ โดยมีเป้ ำหมำยเพือ
่ ประโยชน์สุข
ของประชำชน
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ิ ธิภาพ
ข้อเสนอแนะของคณะทางานเพือ
่ พิจารณาต ัวชวี้ ัดตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ในการปฏิบ ัติราชการของสว่ นราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชวี้ ัด “จำนวนรำยได ้ภำษี สรรพำกรทีจ
่ ัดเก็บได ้ (ล ้ำนบำท)” ในระดับกรมกำรใช ้
จำนวนรำยได ้เป็ นค่ำเป้ ำหมำยถือว่ำถูกต ้อง แต่ในระดับกระทรวงกำรคลังควรมีกำรวัด tax
ิ ธิภำพภำษี ให ้ดีขน
to GDP ratio เพิม
่ เติมด ้วยมิฉะนั น
้ จะไม่มก
ี ำรปรับปรุงประสท
ึ้ โดยกรม
สำคัญ คือ สำนั กงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
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