ชื่อแผนงาน :

ลูกแก้วเลือกยิ้ม

หลักการและเหตุผล
กรมสรรพสามิต ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานจัดเก็บภาษีห ลักของกระทรวงการคลัง
มีภารกิจสาคัญในการจัดเก็บภาษีเพื่อนามาพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ของผู ้ป ระกอบการด้วยการสร้า งมาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้เป็ น ไปตามหลักสากล ป้ องกัน และ
ปราบปรามการกระท าผิด ตามกฎหมายสรรพสามิต จากภารกิจที่สาคัญดังกล่าว กรมสรรพสามิต
จึงให้ค วามสาคัญ กับการสร้า งวัฒ นธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก STARS อัน ประกอบด้วยความ
มีม าตรฐานความโปร่งใส จิต สานึ ก ความรับ ผิดชอบ ความรวดเร็วเรียบง่า ย และความพึงพอใจ
สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา และส่ ง เสริม ให้ ก รมสรรพสามิ ต เป็ นต้ น แบบ
ด้านความโปร่งใสเป็ นธรรม และมีการบริการทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
การให้บริการ จึงถือเป็ นภารกิจทีส่ าคัญ ที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีส มัย ใหม่ม าประยุ กต์ ใช้ในการพัฒ นาการให้บ ริก ารเพื่อความสะดวก
ทั น สมั ย และตอบสนองความต้ อ งการ รวมถึ ง การสนั บ สนุ นการปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งาน
ด้ว ยการมีส่ ว นร่ วมของประชาชน ผู้รับ บริก าร และผู้ม ีส่ ว นได้ส่ วนเสีย การรับ ฟั ง ความคิด เห็ น
และการประเมิน ผลจึงเป็ น อีก ช่องทางที่สาคัญ ในการน าข้อมูล ที่ได้ม าปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
การให้บริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตตระหนักถึงความสาคัญในการให้บริการ
2. เพื่อ ให้ส ามารถน าข้อมู ล ข้อคิด เห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน ไปประกอบ
การพิจารณาปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีด่ แี ละมีมาตรฐานยิง่ ขึน้
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
วิธีดาเนิ นการ
1. จัด หาพื้น ที่ห รือจุ ด รับ การประเมิน ผล ที่ส ามารถมองเห็น ได้ชัด เจน และจัด ท ากล่ อ ง
เพื่อรับการประเมินความพึงพอใจของผูม้ ารับบริการ
2. แบ่งกล่องประเมินความพึงพอใจออกเป็ น 4 ระดับดังนี้
- มากทีส่ ดุ
- ปานกลาง
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- พอใช้
- ปรับปรุง

-ภาพตัวอย่าง 3. วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้
- กล่อง ขวดโหล หรือภาชนะอื่นใด จานวน 4 ชิน้ : สาหรับรับผลการประเมิน
- ลูก แก้ว ลูก ปั ด หิน ขนาดเล็ก กระดาษตัวเลือก หรือ วัส ดุ อ่ืน ใด : ส าหรับ คะแนน
ประเมิน
- รูปภาพด้านหน้ากล่องการประเมินสามารถจัดทาขึ้นใหม่ได้ตามความเหมาะสม หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี
- https://www.excise.go.th/ABOUT_US/Moral_Promote/Moral1/index.htm
4. ระยะเวลาในการเก็บผลการประเมินสามารถกาหนดได้ตามความเหมาะสม
5. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจมายังสานักบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็ นรายไตรมาส ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดให้ (แบบฟอร์ม 1)
ระยะเวลาดาเนิ นการ
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2564
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ผู้ร่วมโครงการ
สานัก งานส่วนกลาง สานักงานสรรพสามิตภาค สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสานักงาน
สรรพสามิตพืน้ ทีส่ าขา
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม สานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูร้ บั บริการ เช่น ประชาชนผูม้ าใช้บริการโดยตรง ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ทีม่ ารับบริการหรือมาติดต่อประสานงาน
การประเมินผล
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
รายงานผลเป็ นประจาทุกไตรมาส ภายในสัปดาห์แรกของไตรมาสถัดไป
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
สามารถนาข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการประเมินไปประกอบการ พิจารณา
ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาคุณภาพการให้บริการทีด่ แี ละมีมาตรฐานยิง่ ขึน้
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