
สรุปผลจากแบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ที่มา 

กพร. ได้ด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของ กพร. 
กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรและหลักเกณฑ์กำรอุทธรณ์ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม และ
ผู้บริหำรระดับส ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์/เลขำนุกำรกรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในมิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
ข้อ 1. กำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมที่ 1.1 กำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน (เอกสำรแนบ 1) 

 
2. การด าเนินการ 

จัดท ำแบบส ำรวจเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมของ กพร. กรมสรรพสำมิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบออนไลน์ ตำมหนังสือ กพร. 
ที่ กค 0620/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2562 เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ตอบแบบส ำรวจ
ดังกล่ำว (เอกสำรแนบ 2) ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กพร. สำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ได้ 
 
3. สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กพร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๓.๑ กำรพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
บูรณำกำรที่ 1 กำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นบูรณำกำรที่ 2 กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประเด็นบูรณำกำรที่ 3 กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ประเด็นบูรณำกำรที่ 4 กำรควบคุมภำยใน และประเด็นบูรณำกำรที่ 5 กำรพัฒนำมำตรฐกำรให้บริกำรของกรม
สรรพสำมิต รำยละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๑ ด้ำนเอกสำร   
1) ควรมีคู่มือหรือยกตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำรในแต่ละประเด็นเพ่ือใช้ศึกษำประกอบกำร

ด ำเนินงำนต่อไปอย่ำงถูกต้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
2) คู่มือประชำชนควรลงหน้ำเว็บไชต์ 

๓.๑.๒ ด้ำนเทคโนโลยี  
 ๑) ให้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยลดกำรใช้เอกสำร 
 2) ควรมีกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ สร้ำงกลุ่มออนไลน์เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำ และแสดง

ควำมคิดเห็น 
 3) ท ำเว็บไซต์ค ำถำมที่พบบ่อย เพ่ือควำมสะดวกในกำรศึกษำข้อมูล และลดงำนของ

เจ้ำหน้ำที ่
 ๔) พัฒนำระบบกำรบันทึกข้อมูลให้เข้ำถึงง่ำย และรำยงำนได้รวดเร็ว 
 5) ให้มีระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อควำมสะดวก 
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๓.๑.๓ ด้ำนบุคลำกร  
๑) ให้มีกำรพัฒนำกำรให้บริกำร โดยเน้นพัฒนำบุคลำกรและให้รำงวัลแก่ผู้ให้บริกำรดี 
2) เพ่ิมจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่มำกขึ้นเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกได้มำกข้ึน 
๓) เจ้ำหน้ำที่ทุกคนใน กพร ควรตอบค ำถำมได้ เพ่ือกำรติดต่อสอบถำมและประสำนงำนได้

รวดเร็ว 
๓.๑.๔ ด้ำนหลักเกณฑแ์ละรำยละเอียดตัวชี้วัด  

๑) ลดหัวข้อและรำยละเอียดเหลือเฉพำะทีส่ ำคัญ 
2) กำรคัดเลือกศูนย์รำชกำรสะดวกควรแจ้งให้เตรียมกำรก่อนล่วงหน้ำ  เนื่องจำกต้อง

เตรียมกำรหลำยด้ำน และกรมควรสนับสนุนงบประมำณ  
3) แบบฟอร์มควรมีควำมเข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน 
๔) ก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่ชัดเจน เพ่ือให้สำมำรถตอบค ำถำมไปในทิศทำง

เดียวกัน และน ำไปปฏิบัติตำมได้อย่ำงถูกต้อง 
5) กำรควบคุมภำยใน ประสบปัญหำหน่วยงำนให้ข้อมูลไม่ตรงกับควำมจริง 
6) ค ำอธิบำยของแผนงำนควรเข้ำใจง่ำย ชัดเจน สำมำรถปฏิบัติได้ทันที 
๗) ขอให้ประสำนงำนเรื่องของตัวชี้วัดกับส ำนักแผนภำษีเพ่ือลดจ ำนวนตัวชี้วัดของหน่วยงำน

ส่วนภูมิภำค  
๓.๑.๕ ด้ำนอื่น ๆ  

๑) อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน และควร
มีกำรมอบประกำศนียบัตร 

๒) ผลกำรด ำเนินงำนที่หน่วยงำนส่วนภูมิภำคส่งมำที่ กพร. ขอให้แจ้งผลกำรติดตำม
ประเมินผลให้หน่วยงำนส่วนภูมิภำคทรำบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะด้วย เพ่ือสำมำรถน ำไปข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนำ
งำนต่อไป 

๓) ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรท ำกิจกรรมในแต่ละประเด็นตำมตัวชี้วัดที่
ก ำหนดตำมแผนพัฒนำองค์กร เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 

๓.๒  กำรจัด Focus Group ในโครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือศึกษำกำรปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรของกรม
สรรพสำมิตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ 

ไม่มี 
๓.๓ สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำค ำชี้แจงประกอบกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรกรม

สรรพสำมิต 
ไม่มี 

๓.๔ โครงกำรยกระดับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Central biz box) 

อยำกให้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
๓.๕ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดเก็บรำยได้ภำษีสรรพสำมิต 

อยำกให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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๓.๖ โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำเพ่ือจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

ไม่มี 
๓.๗ โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือขอรับรองมำตรฐำนศูนย์รำชกำร

สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 
อยำกให้มีกำรจัดอบรมให้ครบทุกสำขำและพ้ืนที่ 

๓.๘ โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรกรม
สรรพสำมิต 

ไม่มี 
๓.๙ โครงกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของกรมสรรพสำมิตสู่ควำมเป็นองค์กรเลิศรัฐ (สำขำ

บริกำรภำครัฐ สำขำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และสำขำบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม) 
ไม่มี 

๓.๑๐ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
๑) อยำกให้จัดอบรมทบทวนเกี่ยวกับหน้ำที่หลัก ๆ แยกตำมสำยงำน เช่น จัดเก็บ ปรำบปรำม 

อ ำนวยกำร ทุกปีงบประมำณ  
2) ควรมีหน่วยงำนกลำงที่สำมำรถตอบปัญหำกฎหมำยและระบบงำนสำรสนเทศของกรมได้

ตลอดเวลำ เนื่องจำก ส ำนักงำนส่วนภูมิภำคมีหน้ำงำนที่หลำกหลำยและอำจมีประเด็นที่ต้องหำรือนอกเวลำ
รำชกำร 

๓) ให้ กพร. ก ำหนดอัตลักษณ์ของกรมสรรพสำมิตให้ชัดเจน โดยเฉพำะในด้ำนกำยภำพ และ
ผลักดันให้ทุกหน่วยงำนภำยในตระหนักถึงกำรมีอัตลักษณ์ร่วมกัน 

4) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำน หรือมีกำรจัดอบรมองค์ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โครงกำรต่ำง ๆ ของ กพร. ให้ชัดเจนมำกข้ึน 

5) เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อกับ กพร. หลำยๆ ช่องทำง 
 
4. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ  

จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนของ กพร. กรมสรรพสำมิต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำน หรือกำรจัดกิจกรรมของ กพร. ในภำพรวม 
คิดเป็น 4.34 หรือร้อยละ 87 ซึ่งประเด็นที่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 3 ล ำดับ 
ได้แก่ 1) กำรให้ข้อมูลและตอบข้อซักถำม คิดเป็น 4.40 คะแนน หรือร้อยละ 88 2) ประโยชน์ของโครงกำร/
กิจกรรมของ กพร. ที่มีต่อหน่วยงำน คิดเป็น 4.30 คะแนน หรือร้อยละ 86 และ 3) กำรได้ควำมรู้/ประโยชน์จำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมของ กพร. และสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนได้ คิดเป็น 4.23 คะแนน 
หรือร้อยละ 85 ในส่วนประเด็นที่มีคะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมของ กพร. ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กพร. ควรให้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินกิจกรรมของ กพร. มำกขึ้น อำจด ำเนินกำรตั้งแต่
ในขั้นตอนกำรออกแบบกำรด ำเนินงำน กำรท ำโครงกำร/กิจกรรม และกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำม
ควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รวมทั้ง กพร. ควรจัดท ำค ำถำมค ำตอบที่พบบ่อย และแนวทำงกำร
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ตอบประเด็นพัฒนำองค์กรแบบบูรณำกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กพร. เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรศึกษำข้อมูลของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลดภำระงำนของบุคลำกร กพร. นอกจำกนี้ ยังช่วยให้กำรตอบค ำถำมมี
มำตรฐำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้ รำยผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจปรำกฏตำมตำรำง ดังนี้ 

 
ตารางสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ กพร. กรมสรรพสามิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (หน่วย : ร้อยละ) 

หัวข้อ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม คิดเป็นคะแนน 
(จากคะแนน

เต็ม 5) 
กำรด ำเนินโครงกำร หรือกิจกรรมของ 
กพร. มีประโยชน์ต่อท่ำน 

40 50 9 1 0 86 4.30 

รูปแบบ/วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนิน
โครงกำร หรือกิจกรรมของ กพร. 
สอดคล้องกับควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวังของท่ำน 

33 52 14 0 0 84 4.20 

ท่ำนได้รับควำมรู้/ประโยชน์จำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร หรือกิจกรรมของ กพร. และ
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนได้ 

38 50 11 1 1 85 4.23 

ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร 
หรือกิจกรรมของ กพร. 

24 52 21 2 0 80 4.00 

ท่ำนมีควำมรับรู้ และเข้ำใจในเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร หรือกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของ กพร. 

32 51 16 1 1 83 4.20 

เจ้ำหน้ำที่ของ กพร. สำมำรถให้ข้อมูล 
หรือตอบข้อซักถำมของท่ำนได้เป็นอย่ำงดี 

48 44 8 1 1 88 4.40 
 

ช่องทำงกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์
โครงกำร หรือกิจกรรมของ กพร. มีควำม
เหมำะสม 

34 51 13 2 0 84 4.20 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำร หรือ
กิจกรรมของ กพร. มีควำมเหมำะสม 

36 47 15 1 0 84 4.20 

ภาพรวมความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
หรือการจัดกิจกรรมของ กพร. 

44 46 9 1 0 87 4.34 

 


