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สาหรับสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นทีส่ าขา

แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการดาเนินการมาตรฐานการให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ชื่อหน่วยงาน

สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Problem Analysis
1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง (ปัญหาคืออะไร ?)
ศึก ษารวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น จากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน พบว่ า ปั ญ หาด้ า น
มาตรฐานการให้บริการที่พบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมามีสิ่งที่ควรดาเนินการปรับปรุงคือ
1. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน
- ด้านการออกใบอนุญาตขายสุรา เดิมสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้ใช้ใบคาขอออก
ใบอนุญาต แบบ ส.2/64 และสยพ. 1 แยกกันคนละฉบับ ทาให้เกิดความล่าช้าและไม่
สะดวกในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงให้ใช้
เอกสารรวมอยู่ในฉบับเดียวกัน
- เดิม ส านั กงานสรรพสามิตพื้ นที่ ล พบุ รี กาหนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จของงานด้านการ
ตรวจสอบฉลากปิดภาชนะสุรากลั่นชุมชนและการยกเว้นภาษีและการขอคืนภาษีสาหรับ
สิ น ค้ า และบริ ก าร ตามความในหมวด 7 มาตรา 109 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (กรณีที่เป็นอานาจอนุมัติของสรรพสามิตพื้นที่) ใช้เวลา
7 วันทาการ เพื่อให้การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
จึงเห็นควรปรับปรุงลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเหลือ 5 วันทาการ
- ด้านการตรวจสอบและควบคุมการผลิตสุ รากลั่นชุมชน ประจาวันพุธทุกสั ปดาห์ เดิม
สานั กงานสรรพสามิตพื้นที่ล พบุรี/พื้นที่ส าขา ใช้การจัดเก็บข้อมูล เป็นเอกสารในการ
บันทึก ทาให้เกิดความยุ่งยากและมีปริมาณเอกสารเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรปรับปรุงการทางาน
โดยปรับเปลี่ย นระบบจากเอกสารมาใช้ระบบอัตโนมัติ ชื่อระบบควบคุมการผลิตสุรา
กลั่นชุมชน

2. มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่
- ควรจั ดฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้ บริการ แก่เจ้าหน้าที่
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตรตลอดเวลา
Strategic Approach
2. สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ใครเกี่ยวข้องบ้าง? โครงการคืออะไร? กลยุทธ์คืออะไร?)
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ/มาตรฐานสิ่งอานวยความสะดวก/มาตรฐานการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
- มีที่นั่งสาหรับผู้รับบริการ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ

- มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการ
- มีสิ่งอานวยความสะดวก มีจุดให้คาปรึกษามีอุปกรณ์
และเครื่องมือพร้อมให้บริการ
- จัดทาบัตรคิวการให้บริการ จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ
และเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์
- มีคู่มือการให้บริการประชาชน มีระบบประเมินผล
แบบทันท่วงที
- เจ้าหน้าที่ให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการ 6 กรณี
- การแต่งกายชุดเครื่องแบบกรมสรรพสามิต แต่งชุดยูนิฟอร์ม
smart office และ แต่งกายสุภาพ

การดาเนินงานตามมาตรฐานการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ
- สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและพื้นที่สาขา ร่วมกันรับผิดชอบและกากับดูแล
ติดตาม เพื่อศึกษาทบทวนรวบรวมปัญหาของการให้บริการของหน่วยงานว่าจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมามีสิ่งใดกระบวนงานใดที่ควรปรับปรุง
- ศึกษารวบรวมข้อคิดเห็ นจากผู้ รับบริการและผู้ ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทางานงานและสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับให้บริการประชาชน
- กาหนดขอบเขตปัญหา ได้แก่ ระยะเวลา ขั้นตอน คุณภาพ และการเข้าถึงการบริการ
- กาหนดเป้าหมาย ได้แก่ ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง
Execution & Implementation
3. ทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการ (ทรัพยากรที่ใช้มีอะไรบ้าง?)
1. บุคลากรฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนสังกัดสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นผู้สนับสนุนและให้ความร่วมมือ
3. ไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ
ทั้งนี้ โดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขสิ่งอานวยความสะดวก และรักษา
มาตรฐานการให้บริการเป็นไปตามที่กรมฯ กาหนด
4. ขั้นตอนสาคัญในการพัฒนาการบริการและการนาไปปฏิบัติ (ขั้นตอนการดําเนินงาน?)
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีดาเนินการตามแผนการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยมีวิธีการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และประชุมทบทวนรวบรวมปัญหารวมถึงผลการปฏิบัติงานของปี ๒๕๕๘ เพื่อกาหนดกิจกรรม
ทีต่ ้องทาการลดรอบระยะเวลาการให้บริการ จัดทาแผนพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้เป็นไปตาม
ที่กรมสรรพสามิตกาหนด
2. ตรวจสภาพอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นามาช่วยการปรับปรุงงาน
บริการให้อยู่ในสภาพดี

3. จัดทาและแสดงแผนผังขั้นตอนระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องให้ประชาชนทราบ
4. จัดทา หลักฐาน การลงเวลา ระยะเวลาการให้บริการนับรวมถึงระยะรอคอย
5. ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารมาเป็นจัดเก็บด้วยระบบและมีการรายงานผลโดย
การประเมินผลการให้บริการ
6. ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับผู้รับบริการอย่างเพียงพอ
7. ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน พร้อมสรุป
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

จัดทาแผนงานด้านมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จัดทาแผนผังระยะเวลา และขั้นตอนการให้บริการ

จัดทาบัตรคิวการให้บริการ และจุดประเมินความพึงพอใจ

ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับผู้รับบริการ

มีการประเมินผลการให้บริการแบบทันท่วงที และสรุปผลเป็นรายเดือน
และรายไตรมาส โดยนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

5. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการจัดการ (ปัญหามีอะไรบ้าง แก้ปัญหาได้ยังไง?)
ปัญหาในการดาเนินการได้แก่
1. ด้านการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ จากที่กรมสรรพสามิต กาหนดการแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ในวันพุธตามกาหนดให้แต่งชุด ยูนิฟอร์ม Smart Office แต่พบว่า
เจ้าหน้าที่บางคนไม่สามารถแต่งชุดตามที่กาหนดได้ เนื่องจากย้ายมาดารงตาแหน่ง
ใหม่และไม่ได้ รับการจัดสรรจากกรมสรรพสามิต ทาให้มีการแต่งกายไม่ มีความ
พร้อมเพียงกัน
แนวทางแก้ปัญหา สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จึงกาหนดให้เปลี่ยนเป็นการ
แต่งกายในชุดสุภาพแทน
2. การดาเนินการมาตรฐานการให้บริการมีประจาทุกปีแต่ไม่มีงบประมาณจัดสรรให้
ดาเนินการ จึงทาให้การดาเนินการตามแผนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
Impact & Sustainability
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินการ (ผลลัพธ์คืออะไร?)
๑. ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ล พบุ รี และประชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ บริ ก ารที่ ดี สะดวก รวดเร็ ว
และถูกต้อง
๒ . เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันระหว่างสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
ลพบุรี/พื้นที่สาขากับประชาชน
๓. ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีรายได้ภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน
แบบสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และนาผลที่ได้ไปใช้พัฒนาการให้บริการต่อไป

7.การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยัง หน่วยงานอื่น ๆ (สร้างความยั่งยืน หรือขยายผลอย่างไร?)
การดาเนินการตามแผนงานด้านมาตรฐานการให้บริการทาให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงการ
บริการให้กับผู้รับบริการ นอกจากนี้หากมีการพัฒนามาตรฐานบริการอย่างต่อเนื่องก็จะส่งเสริมให้การ
ทางานของกรมสรรพสามิตมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น เจ้าหน้าที่รับรู้ เข้าใจ และนาไปปฏิบัติ ส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยม และจิตสานึกในการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน และใช้การพัฒนาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืน
8. บทเรียนที่ได้รับจากการดาเนินการพัฒนาบริการ (บทเรียนที่ได้รับคืออะไร?)
องค์ประกอบหลัก คือ
1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รับรู้ เข้าใจและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน
โดยนาไปปฏิบัติเพื่อการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ แก้ปัญหา และเป็นทีมงานกันดี
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. เรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ในวันพุธหากทางกรมสรรพสามิตยังมีนโยบายให้มีการใส่ชุด
Smart Office อยู่จึงอยากให้มีการจัดสรรใหม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
2. งบประมาณในการดาเนินการตามโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการในปีต่อไปจึงอยาก
ให้กรมสรรพสามิตจัดสรรเงินงบประมาณในการดาเนินการให้แก่สานักงานสรรพสามิตพื้นที่
3. จัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งอานวยความสะดวกให้กับสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา

สรุปผลตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อย

1
2

3

ระดับความสาเร็จของการจัดทามาตรฐานการ
ให้บริการ
ร้อยละ (เฉลี่ย) ของคะแนนในหน่วยงานระดับ
พื้นที่/พืน้ ที่สาขาในการดาเนินการตามมาตรฐาน
การให้บริการของกรมสรรพสามิต

น้าหนัก
(Wi)
5

คะแนนที่ คะแนนถ่วงน้าหนัก
ได้รับ (SMi)
(Wi x SMi)
SM1
(W1 x SM1)

2.5

SM2

(W2 x SM2)

2.5

5

12.50

ระดับ
1 2 3 4
5
คะแนน
ผลสารวจ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ ละ ละ ละ ละ
70 75 80 85 90

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับ
1 2 3 4
5
คะแนน
ผลสารวจ ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย ร้อย
ละ ละ ละ ละ ละ
65 70 75 80 85

รวม
โดยที่ :

∑ Wi

∑ (Wi x SMi)
∑Wi

Wi
หมายถึง น้าหนักของตัวชี้วัด
SMi
หมายถึง คะแนนทีไ่ ด้จากการเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ( ระดับคะแนน 1-5)
i
หมายถึง ลาดับที่ของตัวชี้วัดที่กาหนด
∑ (Wi x SMi) หมายถึง ผลคะแนนตัวชี้วัด (รวม)
∑Wi

หมายเหตุ :
1.โปรดตอบคาถามด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และไม่เกิน 10 หน้า
ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานผลฯของสานักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา (ไฟล์ word)
ได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร http://esdg.excise.go.th/
2. รายละเอียดตัวชี้วัดย่อยและเกณฑ์การประเมินคะแนนผลสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในคู่มือ
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ หัวข้อ “การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต”
3. สรุปผลตัวชี้วัดข้อ 1 และ ข้อ 2 รอผลการประเมินจาก กพร.

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

