
ยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ผู้จัดท า ช่ือ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง โทรศัพท์
ยุทธศาสตร์ EASE Excise Standardization
ยกระดับมาตรการฐานกระบวนการด าเนินงาน
และการให้บริการสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/ภาค ท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. คัดกรองผู้ประกอบการท่ีมีความเส่ียงช าระภาษีไม่ครบถ้วนหรือมีการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
2. สร้างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรายตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศท่ีมีมาตรฐาน ลดดุลยพินิจโดยใช้ระบบ IT (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
3. สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้ผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต โทรศัพท์
4. พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบ  สะดวกรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละมูลค่าภาษีของรายท่ีคัดเลือกตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ เทียบกับผลการจัดเก็บรายได้สรรพสามิต ร้อยละ 15
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดท าแผนการตรวจสอบภาษีมีคามรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี

2. ผู้ประกอบการท่ีมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงภาษีหรือกระท าความผิดกฎหมายสรรพสามิตถูกตรวจสอบ
และเปล่ียนพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีเสียภาษีอย่างถูกต้อง
3. การจัดเก็บภาษีมีความครบถ้วน และเป็นธรรมต่อผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีทุกราย

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 544,440 ไม่ใช้งบประมาณ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนก ากับและตรวจสอภาษี 1 กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต 
การช าระภาษีรายเดือนประวัติการตรวจสอบ 
และข้อมูลภายนอก อย่างต่อเน่ือง (ร้อยละ 30)

Process :
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ร้อยละ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2. ติดตามและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษี
ประจ าปีให้สอดคล้อง กับการปฏิบัติงานใน
สภาวะการณ์ปัจจุบัน (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ไตรมาสท่ี 2

100

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ช่ือโครงการ สร้างมาตรฐานการคัดเลือกรายเพ่ือการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

ไตรมาสท่ี 1

ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
533401

นายอธิวัตน์  ลาภหลาย
นักตรวจสอบภาษีช านาญการ

533214

นางสาวพรพิมล จึงจินต์เจริญ
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

533201

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน

นางสาวพรวิไล  มีเนตร
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน



3. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ ก าหนด
เง่ือนไขความเส่ียงด้วยค่าสถิติ และจัดกลุ่ม
ผู้ประกอบการตามระดับความเส่ียง พร้อมน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

4. คัดเลือกผู้ประกอบการท่ัวประเทศเสนอกรม
ฯ พิจารณาอนุมัติ เพ่ือด าเนินการตามแผน
ตรวจสอบภาษี (ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

Output :
ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ท่ัวประเทศ ขนาด
ใหญ่ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กท่ีจัด
ระดับความเส่ียงแล้ว

ชุด 1 1

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ท่ีถูกคัดเลือก
ตรวจสอบภาษีท่ัว
ประเทศ

ราย 500 500 1,000

Outcome :
ร้อยละความส าเร็จ
ของจ านวน
ผู้ประกอบการท่ีถูก
คัดเลือกตรวจสอบ
ภาษีท่ัวประเทศ

ร้อยละ 100 100

100



ยุทธศาสตร์ชาติ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผู้จัดท า ช่ือ พรพิมล จึงจินต์เจริญ, จารุภ อุดมพันธ์, พรวิไล มีเนตร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 13. ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง โทรศัพท์ 533201 533311 533401
ยุทธศาสตร์ EASE Excise Standardization
ยกระดับมาตรการฐานกระบวนการด าเนินงาน
และการให้บริการสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/ภาค ท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือป้องกันการกระท าผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็นเคร่ืองมือช่วยให้กรมฯ สามารถจัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ พรพิมล จึงจินต์เจริญ, จารุภ อุดมพันธ์, พรวิไล มีเนตร
ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
2. เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บภาษีเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน โทรศัพท์ 533201 533311 533401
3. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการท่ีเสียภาษีโดยสุจริต
4. เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ประกอบการ ให้มีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายสรรพสามิต
5. เพ่ือด าเนินการตามนโยบายผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตามกลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) ร้อยละมูลค่าภาษีของรายท่ีตรวจสอบภาษีเทียบกับผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตท่ัวประเทศ  ร้อยละ 15 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการมีการช าระภาษีถูกต้องและครบถ้วน ให้ความร่วมมือด้วยดี และเป็นการป้องปราม

การกระท าผิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนของผู้ประกอบการสรรพสามิต
งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน 3,253,120.00 ไม่ใช้งบประมาณ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนก ากับและตรวจสอภาษี 1, 2, 3 กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพ่ือวางแผนในการ
ตรวจสอบในภาพรวม

Output : 
จ านวนรายท่ี
ตรวจสอบภาษีแล้ว
เสร็จ

ราย 55 88 143

2. ประชุมมอบหมายจ านวนรายช่ือผู้เสียภาษีให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ

นักตรวจสอบภาษีช านาญการ

นางสาวพรวิไล  มีเนตร
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ช่ือโครงการ ตรวจสอบภาษีเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศ

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ 

8,941,980.00

Outcome :    
ร้อยละมูลค่าภาษี
ของรายท่ี
ตรวจสอบภาษี 
เทียบกับผลการ
จัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิต
ของรายท่ีคัดเลือก
ท่ัวประเทศ



ร้อยละ

70 70

533401

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน



3. วางแผนการตรวจสอบแต่ละราย และขอ
อนุมัติออกตรวจตามแผน

4. ด าเนินการออกตรวจสอบโดยตรวจสอบบัญชี
เอกสารหลักฐานย้อนหลังตามข้ันตอนการ
ตรวจสอบภาษี

ร้อยละของจ านวน
รายท่ีตรวจสอบภาษี
เพ่ิมข้ึน
จากเป้าหมายปีก่อน

ร้อยละ 10 10

5. สรุปผลการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบ
6. ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ กตส.1 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการต่อไป

Outcome :    
ร้อยละมูลค่าภาษี
ของรายท่ี
ตรวจสอบภาษี 
เทียบกับผลการ
จัดเก็บรายได้ภาษี
สรรพสามิต
ของรายท่ีคัดเลือก
ท่ัวประเทศ



ร้อยละ

70 70



ยุทธศาสตร์ชาติ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ผู้จัดท า ช่ือ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 1. การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง โทรศัพท์
ยุทธศาสตร์ EASE Excise Standardization
ยกระดับมาตรการฐานกระบวนการด าเนินงาน
และการให้บริการสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง/ภาค ท่ี 1. ตรวจสอบภาษีด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส  

2. ตรวจสอบภาษี เพ่ือสนับสนุนการจัดเก็บรายได้
3. สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้สุจริต

วัตถุประสงค์ 1. สร้างหลักเกณฑ์การรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศท่ีมีมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ
2. เพ่ิมความถูกต้อง แม่นย า ในการรายงานผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย) ต าแหน่ง
3. พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน โทรศัพท์
4. สามารถตรวจสอบประวัติการถูกตรวจสอบภาษีของผู้ประกอบการได้อย่างเป็นปัจจุบัน
5. เป็นฐานข้อมูลส าหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome) รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ 2 ฉบับ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. การจัดท ารายงานการตรวจสอบภาษีมีความรวดเร็ว เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและแม่นย า

เพ่ือท าการวิเคราะห์การจัดท าแผนการตรวจสอบในปีต่อไปได้อย่างถูกต้อง
3. มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีถูกตรวจสอบภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันย่ิงข้ึน

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน ไม่ใช้งบประมาณ (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนก ากับและตรวจสอภาษี 1 กองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต โทรศัพท์
กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. รวบรวมข้อมูลการรายงานผลการตรวจสอบ
ภาษีท่ัวประเทศจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
(ร้อยละ 20)

Process : 
ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน



ร้อยละ



1



1



1



1



2



2



2



2



2



2



2



2

2. ติดตามและประสานงานการรายงานผลการ
ตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศเพ่ือความถูกต้อง
แม่นย าของข้อมูล (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 100

2. สามารถตรวจสอบประวัติผู้ประกอบการท่ีถูกตรวจสอบภาษีหรือ

แผนปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
ช่ือโครงการ ก ากับและติดตามผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ

นางสาวประพินพร ไชยมงคล

533217

นางสาวพรพิมล จึงจินต์เจริญ

533201

ไตรมาสท่ี 1

นางสาวพรพิไล  มีเนตร
นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต

533401

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังส้ิน



3. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบภาษีท่ัวประเทศ 
ในมุมมองต่างๆ เช่น จ านวนรายท่ีตรวจสอบ
แล้วเสร็จ จ านวนเงินภาษีท่ีประเมินจ านวนเงิน
ภาษีท่ีรับช าระจริง และการผ่อนช าระ (ร้อยละ 
25)

ร้อยละ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

4. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษีท่ัว
ประเทศ เสนอกรมสรรพสามิตเพ่ือทราบ (ร้อย
ละ 35)

ร้อยละ 35

Output :
รายงานการ
ตรวจสอบภาษีท่ัว
ประเทศ

ฉบับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Outcome :
รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบภาษีท่ัว
ประเทศ

ฉบับ 1 1 2


