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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของกรมสรรพสามติ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



9. ความส าเร็จของการพัฒนา

มาตรการภาษีเพือ่สังคม พลังงาน 

สิง่แวดลอ้ม

1. ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริปูประเทศ

ของสว่นราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

2. ความส าเร็จในการจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง

3. จ านวนรายไดภ้าษีทีจั่ดเก็บได ้

4. จ านวนผูเ้สยีภาษีรายใหมท่ีเ่ขา้สูร่ะบบภาษีเพิม่ขึน้

5. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบของหน่วยงาน

ภาครัฐเพือ่ใหบ้รกิารแบบ B2G ผา่น NSW

6. จ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้ับการประเมนิราคา

7. การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ

8. ความส าเร็จของการ

ผลักดัน พ.ร.บ.กองทนุ

บ าเหน็จบ านาญ

แหง่ชาต ิพ.ศ. ....

10.การพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)

11. ความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนนิงานและ

การใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

12.รอ้ยละความส าเร็จของการจัดหาเงนิกูภ้ายใตพ้ระราช

ก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา 

เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 

2563

ต
วั
ช
ี ว้
ดั
ระ
ด
บั

ก
ระ
ท
รว
ง

การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) จ านวนรายไดภ้าษีสรรพสามติทีจ่ัดเก็บได ้
2) ความส าเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีเพือ่เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน
3) ความส าเร็จของการพัฒนามาตรการภาษีสรรพสามติเพือ่บรรเทาผลกระทบและฟ้ืนฟผููป้ระกอบอตุสาหกรรมในสภาวะวกิฤตโควดิ-19
4) ความส าเร็จของการปรับปรุงแกไ้ขหลักเกณฑแ์ละตามพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. 2560 เพือ่อนุญาตหรอืสนับสนุนใหม้กีารน า

ผลผลติทางการเกษตรมาพัฒนาไปสูอ่ตุสาหกรรมชวีภาพ (แผนปฏริูป)

20
10
20
20

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

5) ผลการพัฒนาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

5.1) การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั (15)

5.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัของ กรมสรรพสามติ
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แผนฯ 12 (ปี 60-64)
แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
5. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถ
ในการแขง่ขนัของไทย

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการ
กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค

7. การพฒันาสรา้งความเขม้แขง็จากฐานราก

• ยทุธศาสตร ์3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื
• ยทุธศาสตร ์4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนื
• ยทุธศาสตร ์6 การบรหิารจัดการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย
• ยทุธศาสตร์ 7การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

• แผนแมบ่ทดา้นการ
บรกิารประชาชน และ
ประสทิธภิาพภาครัฐ
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นโยบายการบรหิารเศรษฐกจิ
จาก Covid-19 (ศบศ.)
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การสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

การสรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคม

การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

การปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการภาครัฐ

แผนการปฏริปู
ประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ
• ดา้นสงัคม
• ดา้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

1. การดแูลสภาพคลอ่ง ภาคธรุกจิ

2. กระตุน้ก าลังซือ้ภาคประชาชน

3. มาตรการกระตุน้ธรุกจิทอ่งเทีย่ว

4. เรง่รัดการใชจ้า่ยภาครัฐ
ใหเ้ม็ดเงนิออกสูร่ะบบเศรษฐกจิ 



1. จ านวนรายไดภ้าษสีรรพสามติทีจ่ดัเก็บได้

ค าอธบิาย

• จ านวนรายได ้หมายถงึ จ านวนเงนิภาษีทีจ่ัดเก็บจากผูป้ระกอบการในประเทศ ผูน้ าเขา้ และจากการประเมนิภาษี รวมถงึรายไดอ้ืน่ทีก่ฎหมายบังคับจัดเก็บ
นอกจากคา่ภาษี

• ขอบเขตการประเมนิ : รายไดจ้ากการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2564
• วธิกีารเก็บขอ้มลู : จัดเก็บขอ้มลูจากระบบ BI กรมสรรพสามติ
• แหลง่ทีม่าของขอ้มลู : ผลการจัดเก็บภาษีของส านักงานสรรพสามติพืน้ทีท่กุพืน้ที่
• คาดการจัดเก็บภาษีประจ าปี คอื มตคิณะท างานตดิตามผลการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล ครัง้ที ่2/2564 วนัจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2563

ขอ้มูลพืน้ฐาน

ผลการด าเนนิการ 2559 2560 2561 2562 2563 2564

จ านวนรายไดภ้าษีสรรพสามติ
ทีจั่ดเก็บได ้ (ลา้นบาท) 517,685 562,361 580,448 585,407 548,363

548,000
(คาดการณ์ฯ)

ตวัชีว้ดักรมสรรพสามติ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ (คทง.ตดิตามผลการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล ภาษีสรรพสามติ = 548,000 ลบ.)

หนว่ยงาน เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

สว่นราชการ 493,200 ลา้นบาท
(ลดลงจากคาดการณ์รอ้ยละ 10)

520,600 ลา้นบาท
(ลดลงจากคาดการณ์รอ้ยละ 5)

548,000 ลา้นบาท
(คาดการณ์)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั 

1. เพือ่เพิม่พนูประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารการจัดเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติ
2. เพือ่เรง่รัด ตดิตามการจัดเก็บรายไดภ้าษีสรรพสามติใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีก่ระทรวงการคลังก าหนดไว ้
3. เพือ่รับทราบปัญหาอปุสรรค และรว่มหารอืเพือ่หาแนวทางในการปรับปรงุแกไ้ขการบรหิารการจัดเก็บ
รายไดภ้าษีสรรพสามติ

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศเป็นไปตามทีภ่าครัฐก าหนด

ตวัชีว้ดัเดมิปี 63 น า้หนกั
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2. ความส าเร็จของการพฒันามาตรการภาษเีพือ่เศรษฐกจิ สงัคม ส ิง่แวดลอ้ม และพลงังาน

ค าอธบิาย

• พจิารณาความส าเร็จของการออกมาตรการภาษีโดยการออกเป็นกฎกระทรวง เพือ่บงัคับใช ้

- ดา้นสิง่แวดลอ้ม เพือ่ศกึษาวเิคราะหแ์ละก าหนดอตัราภาษีสรรพสามติสนิคา้ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิใหป้ระชาชนใชส้นิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้

- ดา้นพลังงาน เพือ่ศกึษาวเิคราะหแ์ละก าหนดอตัราภาษีสรรพสามติสนิคา้ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ดา้นพลงังานของประเทศ
- พจิารณาความส าเร็จของการออกมาตรการภาษีโดยการออกเป็นกฎกระทรวง(หรอืเทีย่บเทา่ทีต่อ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร)ี เพือ่บงัคบัใช ้

ประโยชนท์ ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพือ่ปรับปรงุระบบการบรหิารการจัดเก็บภาษีสรรพสามติเพือ่การพัฒนาอยา่งยั่งยนื
- เพือ่ใชม้าตรการภาษีเป็นเครือ่งมอืในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนบรโิภคสนิคา้ทีม่ปีระโยชน์
ตอ่สขุภาพหรอืสนิคา้ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

- เพือ่สอดรับกบันโยบายของรัฐบาล เพือ่การพัฒนาประเทศไปสูค่วามมัน่คง มั่งคัง่ และยั่งยนื

ตวัชีว้ดัเดมิปี 63

ตวัชีว้ดักรมสรรพสามติ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รา่งกฎหมายทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก รมว.
คลังอยา่งนอ้ย 2 มาตรการ

รา่งกฎหมายทีไ่ดรั้บการเสนอคณะรัฐมนตร.ี อยา่ง
นอ้ย 2 มาตรการ

รา่งกฎหมายทีผ่า่นความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร.ี อยา่งนอ้ย 2 มาตรการ

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ร่างกฎหมายเรือ่งมาตรการภาษี (ฉบบั) - - 3 3 3 1

น า้หนกั
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- ทัง้นี ้มาตรการในตัวชีว้ัดตอ้งไมซ่ ้ากบั ตัวชีว้ัดที ่3,4



3.ความส าเร็จของการพฒันามาตรการภาษสีรรพสามติเพือ่บรรเทาผลกระทบและฟ้ืนฟผููป้ระกอบอตุสาหกรรมใน
สภาวะวกิฤตโควดิ-19

ค าอธบิาย

เนื่องจากมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควดิ 19 ซึง่
สง่ผลกระทบรุนแรงตอ่เศรษฐกจิ ภาคการผลติ และปรมิาณการบรโิภคภายในประเทศ
ไทยและทัว่โลกทัง้ทางตรงและทางออ้ม

- รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน  มาตรการทางภาษีเพือ่เยยีวยาและ
ฟ้ืนฟภูาคธรุกจิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 
ทีด่ าเนนิการตามนโยบายของรัฐบาลในการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนการผลติ
สนิคา้ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม  และสนิคา้ทีใ่ชผ้ลผลติภาคการเกษตรเป็นวตัถดุบิ
ในการผลติ เชน่ น ้ามันไบโอดเีซล เอทลิแอลกอฮอล รถยนตไ์ฟฟ้า

- พจิารณาความส าเร็จของการออกมาตรการภาษีโดยการออกเป็นกฎกระทรวง(หรอื
เทีย่บเทา่ทีต่อ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร)ี เพือ่บงัคบัใช ้

ตวัชีว้ดัใหม่
น า้หนกั
20

ตวัชีว้ดักรมสรรพสามติ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รา่งกฎกระทรวงฯ ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
รมว.คลัง อยา่งนอ้ย 1 มาตรการ

รา่งกฎกระทรวงฯ ทีไ่ดรั้บการเสนอคณะรัฐมนตรอียา่ง
นอ้ย 1 มาตรการ

รา่งกฎกระทรวงฯ ทีผ่า่นความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี

อยา่งนอ้ย 1 มาตรการ

ประโยชนท์ ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- สามารถลดตน้ทนุของผูป้ระกอบการในการผลติเพือ่
บรรเทาความเดอืดรอ้นและฟ้ืนฟภูาคอตุสาหกรรม
จากผลกระทบของโรคโควดิ 19 5

- ทัง้นี ้มาตรการในตัวชีว้ัดตอ้งไมซ่ ้ากบั ตัวชีว้ัดที ่2,4



4.ความส าเร็จของการแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละตาม พ.ร.บ.ภาษ ีสรรพสามติ พ.ศ.2560 เพือ่สนบัสนนุใหม้กีารน า
ผลผลติทางการเกษตรมาพฒันาไปสูอ่ตุสาหกรรมชวีภาพ (แผนการปฏริปูประเทศ ดา้นเศรษฐกจิ) 

ค าอธบิาย

• นยิาม อุตสาหกรรมชวีภาพ คอื อุตสาหกรรมทีอ่าศัยเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology)ในการผลติสนิคา้ เชน่ เคมภีัณฑ ์อาหาร ยา อาหารสัตวบ์รรจุ
ภัณฑ ์เป็นตน้ และถอืเป็นอตุสาหกรรมใหม่ทีป่ระเทศไทยมศีักยภาพดา้นการผลติ จากการเป็นแหล่งวัตถุดบิทางชวีภาพทีห่ลากหลาย โดยอุตสาหกรรม
ดังกลา่วจะใชส้นิคา้เกษตรของประเทศ เชน่ ออ้ย มันส าปะหลัง ปาลม์น ้ามัน มาแปรรูปดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพ ซึง่จะชว่ยเพิม่มลูค่าใหแ้กส่นิคา้เกษตร เกดิ
การสรา้งงาน สรา้งรายไดก้ระจายสูท่อ้งถิน่ ซึง่จะน ามาสูฐ่านความมัน่คงทางเศรษฐกจิใหแ้กเ่กษตรกรไทยทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ

• รายละเอยีดของกจิกรรมหรอืการด าเนนิงาน การสนับสนุนใหภ้าคพลังงานน าผลผลติทางการเกษตรมาผลติเป็นพลังงานทดแทน นอกจากจะชว่ยฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิในภาคพลังงานและแกไ้ขปัญหาภาคเกษตรทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตัวและการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ 19 ไดแ้ลว้นัน้ ยัง
เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการบรโิภคพลงังานทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม จงึเห็นควรสนับสนุนการน าผลผลติทางการเกษตรโดยเฉพาะอยา่งยิง่น ้ามนัปาลม์มาผลติ
เป็นพลังงานทดแทน เนือ่งจากเป็นผลผลติทางการเกษตรทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาลมาแปรรปูเป็นพลังงานทดแทน

• พจิารณาความส าเร็จของการออกมาตรการภาษีโดยการออกเป็นกฎกระทรวง(หรอืเทีย่บเทา่ทีต่อ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร)ี เพือ่บงัคับใช ้

ตวัชีว้ดัใหม่
ตวัชีว้ดัแผนปฏริปู

น า้หนกั
20

ตวัชีว้ดักรมสรรพสามติ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ร่างกฎหมายทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก รมว.คลงั 
อยา่งนอ้ย 1 มาตรการ

ร่างกฎหมายทีไ่ดรั้บการเสนอคณะรัฐมนตรี
อยา่งนอ้ย  1 มาตรการ

ร่างกฎหมายทีผ่า่นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
อยา่งนอ้ย 1 มาตรการ

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่สนับสนุนใหม้กีารน าผลผลติทางการเกษตรมา
พัฒนาไปสูอ่ตุสาหกรรมชวีภาพ

- ทัง้นี ้มาตรการในตัวชีว้ัดตอ้งไมซ่ ้ากบั ตัวชีว้ัดที ่2,3
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5.1 การพฒันาระบบบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผย 
ขอ้มลูภาครฐั (Open Data)

ค าอธบิาย

นยิาม : 
บญัชขีอ้มูล หมายถงึ เอกสารแสดงบรรดารายการของชดุขอ้มลู ทีจ่ าแนกแยกแยะโดยการจัดกลุม่หรอืจัดการประเภทขอ้มลูทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืควบคมุ

ของหน่วยงานของรัฐ
ค าอธบิายขอ้มูลทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานที ่สพร. ก าหนด หมายถงึ ค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก (Mandatory Metadata) ส าหรับชดุขอ้มลูภาครัฐ เป็นสว่นที่

บงัคบัตอ้งท าการอธบิายขอ้มลู ประกอบดว้ยค าอธบิายขอ้มลูจ านวน 14 รายการ ส าหรับ 1 ชดุขอ้มลู ทีห่น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าและระบรุายละเอยีด

ระบบบญัชขีอ้มลู คอื ระบบงานทีท่ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการบญัชขีอ้มลูของหน่วยงาน เชน่ CKAN หรอื อืน่ๆ
คณุลกัษณะแบบเปิด หมายถงึ คณุลกัษณะของไฟลท์ีไ่ม่ถูกจ ากัดดว้ยตา่งๆ จากเจา้ของผลติภัณฑ ์สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างเสรโีดยไม่เสยีคา่ใชจ้่าย ใชง้านหรอื

ประมวลผลไดห้ลากหลายซอฟแวร์

ตวัชีว้ดัใหม่ น า้หนกั
15

ตวัชีว้ดักรมสรรพสามติ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั 
กระบวนการท างานตามภารกจิ 
ทีเ่ลอืก

ชดุขอ้มลูมคี าอธบิายขอ้มลู 
(Metadata) ทีส่อดคลอ้งตาม 
มาตรฐานท ีสพร. ก าหนด
(14 รายการ) ทกุชดุขอ้มลูใน 
กระบวนการท างาน 

• มรีะบบบญัชขีอ้มลู และ 
• จัดท าขอ้มลูเปิด ทีถ่กูจัดในหมวดหมู ่
สาธารณะอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุ
ขอ้มลูเปิดในบญัชขีอ้มลูสามารถ 
เขา้ถงึขอ้มลูไดต้ามมาตรฐาน
คณุลกัษณะแบบเปิดที ่สพร.ก าหนด

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) ทีพ่รอ้มใช ้และสามารถน าไปใช ้

ประโยชนต์อ่ยอดการวเิคราะหห์รอืสรา้งนวตักรรมขอ้มลูได ้

- ในแตล่ะชดุขอ้มลู (Data set) ตอ้งมกีารจัดท าค าอธบิายขอ้มลู 
(Metadata) ครบถว้นจ านวน 14 รายการหากสว่นราชการมกีาร
จัดท ารายละเอยีดไมค่รบ 14 รายการในแตล่ะชดุขอ้มลู จะไม่
นับผลการด าเนนิงาน

ข ัน้ตอนการด าเนนิงานในปี 2564
- เลอืกภารกจิหลกัอย่างนอ้ย 1 ภารกจิ
- จัดท ารายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพันธก์บั
กระบวนการท างานภายใตภ้ารกจิหลักทีม่ี
ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารประชาชนใน
ระดบัสงู

- จัดท าค าอธบิายขอ้มลูสว่นหลัก 
(Mandatory Metadata) ทกุชดุขอ้มลู

- จัดท าระบบบญัชขีอ้มลู (CKAN หรอื อืน่ๆ)
- จัดท าขอ้มลูเปิด (หมวดหมูส่าธารณะ) 
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50 ของชดุขอ้มลูทีจ่ัดท า 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ตามมาตรฐานคณุ
ลกัษณธแบบเปิดที ่สพร. ก าหนด  

5. การพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0

แนวทางการประเมนิตวัชีว้ดั
1) ก าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งเลอืกภารกจิหลักอยา่งนอ้ย 1 ภารกจิ เพือ่จัดท าบญัชขีอ้มลู (Data Catalog) พรอ้ม

ค าอธบิายขอ้มลู
2) ก าหนดใหส้ว่นราชการมรีะบบบบัญชขีอ้มลู พรอ้มมขีอ้มลูสาธารณะ (Open Data) ในระบบบญัชขีอ้มลูเพือ่เผยแพร่ให ้

เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดจิทิลัวา่ดว้ยแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูเปิดภาครัฐในรูปแบบดจิทิลัตอ่สาธารณะ อยา่ง
นอ้ยรอ้ยะล 50 ของบญัชขีอ้มลู

3) ชดุขอ้มลูเปิด (Open Data) ดงักลา่ว ตอ้งเป็นขอ้มลูทีป่ระชาชนหรอืผูรั้บบรกิารตอ้งการและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ตอ่ได ้
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ภารกจิหลกั ภารกจิการบรหิารการจดัเก็บภาษตีามกฎหมายวา่ดว้ยภาษสีรรพสามติ

ตวัชีว้ดัการพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั 
ตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบบัญชขีอ้มลู (Data Catalog) เพือ่น าไปสูก่ารเปิดเผยขอ้มลูภาครัฐ (Open Data)

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50)

มรีายชือ่ชดุขอ้มลูทีส่มัพนัธก์บักระบวนการท างานตามภารกจิทีเ่ลอืก

เกณฑก์ารประเมนิ

กรมสรรพสามติ มภีารกจิหลักทัง้หมด 3 ภารกจิ คอื

1) ภารกจิการบรหิารการจดัเก็บภาษตีามกฎหมายวา่ดว้ยภาษสีรรพสามติ

2) ภารกจิตรวจสอบ ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
ภาษีสรรพสามติ

3) ภารกจิเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีทีอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ทีข่องกรมตอ่กระทรวง 

1.1 การจดทะเบยีนสรรพสามติ

1.2 การขอใบอนุญาต

1.3 การจัดเก็บภาษีสรรพสามติ
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กระบวนการท างาน กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี
รายการชุดขอ้มลู

รหสัชุด
ขอ้มลู

ชือ่ชุดขอ้มลู

1 การจดทะเบยีนสรรพสามติ 01_0101 ขอ้มลูจ านวนผูจ้ดทะเบยีนสรรพสามติ

01_0102 ขอ้มลูจ านวนผูจ้ดทะเบยีนสรรพสามติ จ าแนกตามพืน้ที่

01_0103 ขอ้มลูจ านวนผูจ้ดทะเบยีนสรรพสามติ จ าแนกตามสนิคา้

2 การขอใบอนุญาต 02_0101 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาต จ าแนกตามสนิคา้ (สรุา ยาสบู ไพ)่

02_0102 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาต จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตผลติสรุา 02_0201 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตผลติสรุา จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตผลติยาสบู 02_0301 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตผลติยาสบู จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตผลติไพ่ 02_0401 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตผลติไพ ่จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตน าสรุาเขา้มาในราชอาณาจักร 02_0501 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตน าสรุาเขา้มาในราชอาณาจักร จ าแนกตามพืน้ที่

การขอใชฉ้ลากปิดภาชนะบรรจุสรุาทีจ่ะน าเขา้มาใน
ราชอาณาจักร

02_0601 ขอ้มลูจ านวนการขอฉลากปิดภาชนะบรรจุสรุาทีจ่ะน าเขา้มาในราชอาณาจักร จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตน าใบยา ยาอัด หรอืยาสบูเขา้มาในหรอื
สง่ออกไปนอกราชอาณาจักร

02_0701
ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาต (น าใบยา ยาอัด หรอืยาสบูเขา้มาในหรอืสง่ออกไปนอก
ราชอาณาจักร)  จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตน าไพเ่ขา้มาในราชอาณาจักร 02_0801 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตน าไพเ่ขา้มาในราชอาณาจักร จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตท าการเพาะปลกูตน้ยาสบู 02_0901 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตเพาะปลกูตน้ยาสบู จ าแนกตามพืน้ที่

การขอใบอนุญาตซือ้ใบยาแหง้ 02_1001 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตซือ้ใบยาแหง้ จ าแนกตามพืน้ที่

การขออนุญาตขายสรุา 02_1101 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตขายสรุาจ าแนกตามประเภท และพืน้ที่

การขออนุญาตขายยาสบู 02_1201 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตขายยาสบูจ าแนกตามประเภท และพืน้ที่

การขออนุญาตขายไพ่ 02_1301 ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตขายไพจ่ าแนกตามประเภท และพืน้ที่

การขออนุญาต โอนใบอนุญาต 02_1901 ขอ้มลูจ านวนการขออนุญาต โอนใบอนุญาต จ าแนกตามพืน้ที่

การขอใบอนุญาตขายสรุา ยาสบู และไพส่ าหรับผูไ้ดร้ับ
ใบอนุญาตตอ่เนือ่ง ณ สถานประกอบการเดมิ

02_2001
ขอ้มลูจ านวนใบอนุญาตขายสรุา ยาสบู และไพส่ าหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ่เนือ่ง ณ สถาน
ประกอบการเดมิ แตล่ะประเภท (สรุา/ยาสบู/ไพ)่ (จ าแนกตามพืน้ที)่
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กระบวนการท างาน กระบวนการท างานยอ่ย (ถา้ม)ี
รายการชุดขอ้มูล

รหสัชุดขอ้มลู ชือ่ชุดขอ้มูล

3.การจัดเก็บภาษีสรรพสามติ 03_0101 สถติกิารจัดเก็บภาษี จ าแนกตามประเภทภาษี  (รายปี รายเดอืน)

03_0102 สถติผิลการจัดเก็บภาษี จ าแนกในประเทศ และน าเขา้ จ าแนกตามประเภทภาษี  (รายปี รายเดอืน)

03_0103 สถติผิลการจัดเก็บภาษี จ าแนกเป็นสนิคา้/บรกิาร/น าเขา้ (รายปี รายเดอืน)

03_0104
สถติผิลการจัดเก็บภาษี การหกัลดหยอ่นภาษี เบีย้ปรับ เงนิเพิม่ คนืภาษี ยกเวน้ภาษี จ าแนกตามประเภท
ภาษี (รายปี รายเดอืน)

03_0105
สถติผิลการจัดเก็บภาษี การหกัลดหยอ่นภาษี เบีย้ปรับ เงนิเพิม่ คนืภาษี ยกเวน้ภาษี จ าแนกตามกลุม่
ผูป้ระกอบการ (รายปี รายเดอืน)

03_0106 สถติผิลการจัดเก็บภาษี จ าแนกตามประเภทภาษี (รายปี) (แยกตามพืน้ที)่

03_0107 สถติผิลการจัดเก็บภาษี จ าแนกตามประเภทภาษี (รายเดอืน) (แยกตามพืน้ที)่

03_0108
สถติผิลการจัดเก็บภาษี จ าแนกเป็นในประเทศ และน าเขา้ + จ าแนกตามประเภทภาษี  (รายปี) (แยกตาม
พืน้ที)่

03_0109
สถติผิลการจัดเก็บภาษี จ าแนกเป็นในประเทศ และน าเขา้ + จ าแนกตามประเภทภาษี  (รายเดอืน) (แยก
ตามพืน้ที)่

03_0110 สถติผิลการจัดเก็บภาษี จ าแนกเป็นสนิคา้/บรกิาร/น าเขา้ แตล่ะพืน้ที ่(รายปี รายเดอืน)

การจัดเก็บภาษีน ้ามนัและผลติภณัฑน์ ้ามนั 03_0201 สถติผิลการจัดเก็บภาษีน ้ามนัและผลติภณัฑน์ ้ามนั (รายปี รายเดอืน)

03_0202 ปรมิาณการเสยีภาษี น ้ามนัและผลติภัณฑน์ ้ามนั ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีรถยนต ์ 03_0301 สถติผิลการจัดเก็บภาษีรถยนต ์(รายปี รายเดอืน)

03_0302 ปรมิาณการเสยีภาษี รถยนต ์ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีสรุา 03_0401 สถติผิลการจัดเก็บภาษีสรุา (รายปี รายเดอืน)

03_0402 ปรมิาณการเสยีภาษีสรุา ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีเบยีร์ 03_0501 สถติผิลการจัดเก็บภาษีเบยีร ์(รายปี รายเดอืน)

03_0502 ปรมิาณการเสยีภาษีเบยีร ์ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษียาสบู 03_0601 สถติผิลการจัดเก็บภาษียาสบู (รายปี รายเดอืน)

03_0602 ปรมิาณการเสยีภาษียาสบู ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีเครือ่งดืม่ 03_0701 สถติผิลการจัดเก็บภาษีเครือ่งดืม่ (รายปี รายเดอืน)

03_0702 ปรมิาณการเสยีภาษีเครือ่งดืม่ ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต์ 03_0801 สถติผิลการจัดเก็บภาษีรถจักรยานยนต ์(รายปี รายเดอืน)

03_0802 ปรมิาณการเสยีภาษีรถจักรยานยนต ์ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ 03_0901 สถติผิลการจัดเก็บภาษีแบตเตอรี ่(รายปี รายเดอืน)

03_0902 ปรมิาณการเสยีภาษีแบตเตอรี ่ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีผลติภัณฑเ์ครือ่งหอมและเครือ่งส าอาง 03_1001 สถติผิลการจัดเก็บภาษีผลติภัณฑเ์ครือ่งหอมและเครือ่งส าอาง (รายปี รายเดอืน)

03_1002 ปรมิาณการเสยีภาษีผลติภัณฑเ์ครือ่งหอมและเครือ่งส าอาง ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีสนามกอลฟ์ 03_1101 สถติผิลการจัดเก็บภาษีสนามกอลฟ์ (รายปี รายเดอืน)

03_1102 ปรมิาณการเสยีภาษีสนามกอลฟ์ ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีสถานอาบน ้าหรอือบตวัและนวด 03_1201 สถติผิลการจัดเก็บภาษีสถานอาบน ้าหรอือบตวัและนวด (รายปี รายเดอืน)

03_1202 ปรมิาณการเสยีภาษีสถานอาบน ้าหรอือบตวัและนวด ตามประเภทพกิดั 

การจัดเก็บภาษีไนทค์ลบัและดสิโกเธค 03_1301 สถติผิลการจัดเก็บภาษีไนทค์ลบัและดสิโกเธค (รายปี รายเดอืน)

03_1302 ปรมิาณการเสยีภาษีไนทค์ลบัและดสิโกเธค ตามประเภทพกิดั 

หมายเหต ุ: รายละเอียดของกระบวนการท างานและชดุขอ้มลู สามารถเปล่ียนแปลงได ้ภายหลงัจากการอบรมการจดัท าบญัชีขอ้มลู
ภาครฐัโดยส านกังานสถิติแห่งชาติภายในเดือนมีนาคม 2564



ตวัชีว้ดักรมสรรพสามติ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดั PMQA 

5.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

• PMQA 4.0 คอื เครือ่งมอืการประเมนิระบบการบรหิารของส่วนราชการในเชงิบูรณาการ เพือ่เชือ่มโยงยุทธศาสตรข์องส่วนราชการกับเป้าหมาย และทศิทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการพัฒนาไปสูร่ะบบราชการ 4.0

• เพือ่ประเมนิความสามารถในการบรหิารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของสว่นราชการในการขับเคลือ่นงานใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างย่ังยนื 
• พจิารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนนิงานเพือ่ยกระดับผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมเีป้าหมายใหส้่วนราชการมคีะแนนผลการประเมนิในขัน้ตอนที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดขีึน้จากผลคะแนนในขัน้ตอนที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• พจิารณาจากผลการประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึง่เป็นคะแนนเฉลีย่ในภาพรวมทัง้ 7 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิ

ยุทธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคัญกับผูรั้บบรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี หมวด 4  การวัด การวเิคราะห์และการจัดการความรู ้ หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเนน้
ระบบปฏบัิตกิาร และ หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2561 2562 2563

คะแนนผลการ
ประเมนิข ัน้ที ่1 - - 423.36

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

370 คะแนน 423.36 คะแนน 431.83 คะแนน

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพือ่ผลักดันการด าเนนิงาน
ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรแ์ละแผนระดับประเทศ โดยมเีป้าหมายเพือ่ประโยชน์สขุ
ของประชาชน

ตัวชีว้ัดใหม ่
น า้หนกั
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ข ัน้ตอนการประเมนิสถานะของหนว่ยงานภาครฐั

ในการเป็นระบบราชการ 4.0

ข ัน้ตอนที ่1 การตรวจพจิารณาจากเอกสารการ

สมัครเบือ้งตน้ 

(หากได ้400 คะแนนขึน้ไป จะ

ผา่นไปประเมนิในขัน้ตอนที ่2)

ข ัน้ตอนที ่2 การตรวจเอกสารรายงานผลการ

ด าเนนิการพัฒนาองคก์าร

สูร่ะบบราชการ 4.0 (Application 

Report) 

(หากได ้400 คะแนน จะผา่นไป

ประเมนิในขัน้ตอนที ่3)

ข ัน้ตอนที ่3 การตรวจประเมนิในพืน้ที่

ปฏบิตังิาน เพือ่ยนืยันผลการตรวจ

Application Report

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-25xx) 

ปีงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568

คะแนนผลการ
ประเมนิข ัน้ที ่1

432 440 xxx xxx xxx

5. การพฒันาศกัยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0
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