
 

      การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต  

                  1 . วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเหมาะสมในการเปิดโอกาส              
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ ระบุหรือเจาะจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการฯ และก าหนด
ประเด็นที่จะน ามาสร้างการมีส่วนร่วม  จากการวิเคราะห์สรุปว่าเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์   
กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล             
กลยุทธ์ที่ ๔.๒.๑ ส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่วนประเด็นที่เลือก       
คือ การบริหารจัดเก็บภาษียาสูบประเภทยาเส้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะปลูก    
ต้นยาสูบ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบที่เปน็ผู้คา้คนกลาง และผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบประเภทยาเส้น    
  2. ขออนุมัติจัดท าโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสรรพสามิตในประเด็น “การบริหารการจัดเก็บภาษียาสูบประเภทยาเส้น”  

 3. แต่งตั้งคณะท างานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามค าสั่งกรมสรรพสามิต                   
ท่ี 748/2563  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 256๓  

4. จัดให้มีช่องทาง/กระบวนการวิธีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ซึ่งตามแผนการด าเนินงานได้ก าหนดจัดการประชุมคณะท างานร่วมภาคประชาชน
ของกรมสรรพสามิตที่จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 (covid-19) 
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรม โดยวิธีลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม          
และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบที่เป็น
ผู้ค้าคนกลาง และผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบประเภทยาเส้น ในความรับผิดชอบของส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด หนองคาย เลย น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เพชรบูรณ์  และสุโขทัย       
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตชี้แจงท าความเข้าใจรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในเบื้องต้น   

๕.จัดท าสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ  พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไข          
หรือชี้แจง ดังนี้ 

๕.๑  ปัญหาจากการจัดเก็บภาษียาสูบประเภทยาเส้น  
       5.1.1 อัตราภาษียาสูบประเภทยาเส้นแพงเกินไป ควรลดอัตราภาษีส าหรับ

พ่อค้ารายย่อยที่ไม่ผลิตจ านวนมากเหมือนโรงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 5.1.2 การเพิ่มอัตราภาษีควรขึ้นไปทีละระดับไม่ควรขึ้นภาษีแบบก้าวกระโดด 

 ผลการด าเนินการ 
     1. จากพระราชบัญญัติภาษียาสูบ พ.ศ. 2509 จนถึงพระราชบัญญัติ              
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีการปรับขึ้นภาษีเพียงหนึ่งครั้ งเมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2555                                                           
จากอัตราที่ 0.001 บาทต่อกรัม เป็น 0.01 บาทต่อกรัม ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
ได้ปรับลดอัตราภาษีตามปริมาณเป็น 0.005 บาทต่อกรัม ตามกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตรา               
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากมีการขยายฐานภาษีจากเดิมที่จัดเก็บภาษีเฉพาะยาเสน้    
ให้ครอบคลุมถึงยาเส้นพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือเป็นการน ายาเส้นเข้าสู่ระบบมากขึ้น สร้างความเท่าเทียม          
และเยียวยาให้แก่ผู้เสียภาษีรายใหม่ที่ต้องเข้าสู่ระบบ  
 

2. ส าหรับ... 
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 2. ส าหรับการปรับขึ้นอัตราภาษียาเส้นตามปริมาณจาก 0.005 บาท         
ต่อกรัม เป็น 0.10 บาทต่อกรัม ตามกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ถือเป็นการปรับขึ้นภาษีครั้งที่ 2 ในรอบกว่า 50 ปี เพ่ือลดช่องว่างระหว่างภาระภาษียาเส้น ยาเส้นปรุง 
และบุหรี่ซิกาแรต โดยก าหนดให้การจัดเก็บอัตราภาษีตามปริมาณของยาเส้นอื่นใกล้เคียงกับอัตราภาษี
ตามปริมาณประเภทอื่น 
 3. ส าหรับการออกกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต          
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตส าหรับยาเส้นที่ผลิต       
เพ่ือขายให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบให้รวมถึงการขายผ่านผู้ค้าคนกลางด้วย โดยก าหนดให้ยาเส้น  
ที่ผลิตเพ่ือขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยตรง หรือขายผ่านผู้ค้าคนกลาง          
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด สามารถใช้สิทธิอัตรา ๐ ตั้งแต่วันที่                 
1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และก าหนดอัตราภาษีส าหรับเกษตรกรผู้ผลิตยาเส้นรายย่อยที่มีปริมาณ    
การผลิตเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 12,000 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนเกษตรกรผู้ผลิตยาเส้น      
จะเสียภาษีที่อัตราภาษีตามปริมาณ 0.025 บาทต่อกรัม โดยหากมีปริมาณเกิน 12,000 กิโลกรัม          
จะเสียภาษีที่อัตราภาษีตามปริมาณ 0.10 บาทต่อกรัม เป็นการลดภาระในการประกอบธุรกิจ                
ของเกษตรกรรายย่อย และช่วยให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้มีเวลาในการปรับตัว รวมทั้งแก้ไขปัญหา        
การเสียภาษีซ้ าซ้อน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมยาเส้นในภาพรวม และท าให้ระบบการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

5.1.3 การปิดแสตมป์ยาสูบประเภทยาเส้นท าให้เกิดความยุ่งยาก ขั้นตอนซับซ้อน 
ผลการด าเนินการ   ปัจจุบันได้ลดความยุ่ งยากโดยจัดท าแสตมป์ยาเส้น                                                                  

แบบมีกลาสซีนสามารถติดได้โดยไม่ต้องใช้กาว  
5.1.4 ควรมีแสตมป์ยาเส้นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์เหมือนเดิม 
ผลการด าเนินการ  กรมสรรพสามิตได้ให้ความเห็นชอบในเรื่องการใช้แสตมป์    

ยาเส้นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์แล้ว ปัจจุบันส านักกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอกรมฯ ลงนาม           
ในประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราศูนย์ส าหรับยาเส้น     
ที่ผลิตเพื่อขายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ             

5.1.5. การซื้อแสตมป์ควรมีช่องทางสั่งซื้อโดยการโอนเงินและจัดส่งแสตมป์       
ทางไปรษณีย์ 

ผลการด าเนินการ   การช าระภาษีสรรพสามิตสามารถช าระทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกช่องทางเลือก แต่ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มยาเส้น ในทางปฏิบัติผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ (ยาเส้น) จะ walk in เข้ามาช าระภาษีแล้วยื่นค าขอรับแสตมป์ยาสูบ (ภส.06-16) และแสตมป์
ยาสูบแต่ละดวงมีมูลค่าเท่าจ านวนภาษี จึงต้องส่งมอบแสตมป์ระหว่างกัน ณ ที่ท าการ  ซึ่งมีความรัดกุม 
ปลอดภัยมากกว่าการจัดส่งแสตมป์ทางไปรษณีย์ 

         5.1.6. ก่อนการประกาศขึ้นอัตราภาษีทุกครั้งควรมีการประชุมร่วมกับผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม และแจ้งให้ทราบว่าจะมีการขึ้นอัตราภาษีล่วงหน้า 

 
5.1.7. การปรบัขึน้... 
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5.1.7. การปรับขึ้นอัตราภาษีย้อนหลังไม่มีความเป็นธรรม เนื่องจากควรรับฟัง
ความเห็นจากผู้ประกอบการก่อน 

ผลการด าเนินการ   เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญา      
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco 
Control: WHO FCTC)  ซึ่งตามมาตรา ๕.๓ การป้องกันนโยบายสาธารณะว่าด้วยการควบคุมยาสูบ 
กล่าวคือ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมยาสูบ
แทรกแซงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
บริโภคยาสูบของประชาชนในประเทศ  ทั้งนี้ การพิจารณาเรื่องอัตราภาษี เป็นเรื่องทางนโยบาย                 
ที่มีกระบวนการขั้นตอนการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการพิจารณาข้อดีและข้อเสียอย่า งละเอียด
รอบคอบก่อนมีการประกาศ 

    5.2 ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่เพาะปลูกใบยาสูบ  
        5.2.1. ปัญหาการเช่าที่ดินของผู้เพาะปลูก 
 ผลการด าเนินการ  ประกาศกรมสรรพสามิตมิได้ก าหนดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์        

ในที่ดิน ดังนั้น การเช่าที่ดินของผู้เพาะปลูกสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้ 
         5.2.2 ต้องมีคนรับรองการซื้อยาเส้นถึงจะสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้        

ซึ่งผู้ค้าคนกลางไม่รับรองการซื้อให้แก่ผู้เพาะปลูก จึงขอเสนอแนะให้ยกเลิกหนังสือรับรองการซื้อขายยาเส้น 
 ผลการด าเนินการ  การก าหนดให้มีหนังสือรับรองการรับซื้อใบยาหรือยาเส้น   

จากผู้รับซื้อเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมดูแลการเพาะปลูกยาสูบระหว่างผู้รับรองและผู้เพาะปลูก     
จึงน ามาเป็นเอกสารในการขออนุญาตเพาะปลูกเพ่ือเป็นการรับรองว่าผู้เพาะปลูกจะมีผู้รับซื้อแน่นอน       
และส่งผลต่อการจ ากัดเนื้อที่เพาะปลูกเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตเหมาะสมกับความต้องการของตลาด       
ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาผลผลิตมากจะส่งผลให้ราคาตกต่ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 

        5.2.3 สถานที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม ไม่สะดวกต่อการ
เดินทาง 
   ผลการด าเนินการ  ประกาศกรมสรรพสามิตมิได้ก าหนดเกี่ยวกับสถานที่           
หรือระยะทาง ดังนั้น สถานที่เพาะปลูกทุกที่สามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้ 

          5.2.4 มีการจ ากัดจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูกและในบางพ้ืนที่สภาพดินเป็นกรด          
และมีแหล่งน้ าไม่เพียงพอ  
   ผลการด าเนินการ  ประกาศกรมสรรพสามิตมิได้มีข้อก าหนดจ ากัดจ านวนพ้ืนที่
เพาะปลูก แต่ต้องปลูกตามจ านวนเนื้อที่ที่มีผู้รับรองการรับซื้อ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรับรองว่าผู้เพาะปลูกจะมี
ผู้รับซื้อแน่นอนและเป็นการจ ากัดเนื้อที่เพาะปลูกเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตเหมาะสมกับความต้องการ    
ของตลาด เนื่องจากหากมีผลผลิตมากจะส่งผลให้ราคาตกต่ า 
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5.3 ปัญหาเกี่ยวกับการรับซื้อ/การขายใบยาสูบ  
         5.3.1 ราคาขายยาเส้นไม่แน่นอน ต้องการให้เพ่ิมราคาสูงขึ้น 
 ผลการด าเนินการ  กรมสรรพสามิตมิได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาซื้อขายยาเส้น 

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายยาเส้นจะเป็นการตกลงระหว่างชาวไรก่ับผู้รับซือ้ซึ่งเปน็ราคาตลาดที่ก าหนดดว้ยคุณภาพ
และเกรดของยาเส้นรวมถึงปริมาณยาเส้นที่ผลิตได้  หากมีปริมาณมากเกินความต้องการจะท าให้ราคา
ตกต่ า ดังนั้น การก าหนดให้มีการรับรองการรับซื้อ จึงเป็นการรับรองว่ามีผู้รับซื้อแน่นอน และเป็นการ
จ ากัดเนื้อที่เพาะปลูกเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะท าให้เกิดราคา
ซื้อขายที่เป็นไปตามราคาตลาดและเป็นธรรม 

         5.3.2  ผู้เพาะปลูกไม่มีความซื่อสัตย์ มักน าใบยาไม่มีคุณภาพปะปนมาในเข่ง 
    ผลการด าเนินการ  การตกลงซื้อขายใบยา และยาเส้น เป็นข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมสรรพสามิต 

          5.3.3  ผู้ค้าคนกลางมักกดราคา และอ้างว่าโรงงานต้องเสียภาษี 
 ผลการด าเนินการ   การตกลงราคาส าหรับการซื้อขายใบยาและยาเส้น            

เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้  ราคาที่ตกลงเป็นราคาตลาดซึ่งก าหนดขึ้น              
ตามคุณภาพและปริมาณที่มีอยู่ของใบยาและยาเส้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมสรรพสามิต 

          5.3.4 ปัญหาการรับซื้อใบยาที่ไม่มีความแน่นอน เนื่องจากผู้ค้าคนกลางอ้างว่า
ได้รับโควตาจากโรงงานไม่แน่นอน อาจรับซื้อใบยาได้เพียงบางส่วน 

 ผลการด าเนินการ  กรมฯ ได้แก้ไขปัญหาการปฏิเสธการรับซื้อแล้ว โดยให้ผู้รับซื้อ
ท าหนังสือรับรองการรับซื้อ ซึ่งผู้รับซื้อต้องรับซื้อตามที่ตนออกหนังสือรับรองการรับซื้อ 

          5.3.5 ผู้เพาะปลูกไม่สามารถก าหนดราคาซื้อขายได้ ส่งผลให้ผู้รับซื้อใบยารับซื้อ  
ในราคาต่ า 

 ผลการด าเนินการ  ราคาซื้อขายใบยาเป็นราคาที่ผู้รับซื้อและผู้เพาะปลูกตกลง    
ซื้อขายโดยก าหนดราคาสูงหรือต่ าตามคุณภาพของใบยา และเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งอยู่นอกเหนือ   
การควบคุมของกรมสรรพสามิต 

          5.3.6  หาผู้รับซื้อใบยาได้ยาก ไม่มีตลาดรองรับ 
 ผลการด าเนินการ  กรมฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยก าหนดให้ผู้เพาะปลูกต้องมีหนังสือ

รับรองการรับซื้อเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตเพาะปลูก ซึ่งท าให้มีตลาดรองรับแน่นอน  
เนื่องจากผู้รับซื้อต้องรับซื้อตามที่ตนออกหนังสือรับรองการรับซื้อไว้ 

5.4  ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ 
         5.4.1  การรับซื้อยุ่งยาก มีขั้นตอนมากมายและต้องใช้เวลารอนาน อีกทั้งยังจ ากัด

จ านวนการได้รับแสตมป์ 
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 ผลการด าเนินการ  ขั้นตอนการรับซื้อเป็นข้อตกลงของผู้รับซื้อกับผู้ขาย           

ส่วนจ านวนการได้รับแสตมป์จะได้รับแสตมป์ตามที่มีการยื่นแบบรายการภาษี (ภส.03-07) จะได้รับ    
ตามจ านวนที่มีการขอช าระภาษี  ในการรับช าระภาษีเพื่อจ่ายแสตมป์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตจะสอบทาน
เปรียบเทียบผลผลิตยาเส้นที่สัมพันธ์กับจ านวนพ้ืนที่ที่เพาะปลูกด้วย เพ่ือป้องกันการขอเบิกแสตมป์เกินจริง
แล้วลักลอบน ายาเส้นจากที่อื่นหรือยาเส้นที่ได้จากการเพาะปลูก โดยไม่ขออนุญาตและไม่มีผู้รับซื้อรอง                  
มาสวมสิทธิ์ขอรับแสตมป์ยาเส้น 

          5.4.2  การขนส่งยาเส้นมีความยุ่งยากตั้งแต่ขั้นตอน การเขียนใบก ากับการขนส่ง   
ยาเส้น ยส.05 รวมทั้งการขนส่งใบยาจากพื้นที่เพาะปลูกไปยังโรงอุตสาหกรรม และจากโรงอุตสาหกรรม                 
ไปยังโรงอุตสาหกรรมอีกแห่งต้องจัดท าใบ ยส.05 ทุกครั้ง 
 ผลการด าเนินการ  กรมฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการใช้แสตมป์ยาเส้นอัตราศูนย์แล้ว  
ซึ่งเป็นการใช้แสตมป์แทนใบขนส่งยาเส้น ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักกฎหมายพิจารณาร่างประกาศฯ           
เพื่อเสนอกรมลงนาม เมื่อมีผลบังคับใช้จะลดความยุ่งยากดังกล่าว 

          5.4.3 การท าบัญชียุ่งยากซับซ้อนเกินไป ควรปรับปรุงรูปแบบให้ง่ายขึ้น  
 ผลการด าเนินการ  กรมฯ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรูปแบบบัญชีให้เข้าใจ

ได้ง่ายขึ้นแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการออกประกาศกรมฯ 
5.5 อื่นๆ 

        5.5.1 สินค้าที่เป็นซองรูปแบบเก่าที่ได้รับคืนมา  เนื่องจากต้องเปลี่ยนไปใช้                  
ซองรูปแบบใหม่ตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขควรได้รับแสตมป์ทดแทน 

        5.5.2 การบังคับใช้บรรจุภัณฑ์ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากส่งผลกระทบ              
ต่อผู้ประกอบการ 

 ผลการด าเนินการ  การก าหนดให้มีรูปแบบซองที่หลากหลายเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมาพบว่าจะมีบทเฉพาะกาล
ประมาณ 180 วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมปรับตัวบริหารการผลิต การเสียภาษี รวมทั้งการขอ
เบิกแสตมป์ในปริมาณที่เหมาะสมรองรับการเปลี่ยนแปลง หากผู้ประกอบการยาเส้นขอเสียภาษีและ            
เบิกแสตมป์แล้วขีดฆ่าแสตมป์ตามจ านวนที่เหมาะสมในช่วงที่ก าหนดบทเฉพาะกาลไว้แล้ว จะเป็นการ
ป้องกันปัญหาและลดข้อโต้แย้งไปด้วยกันได้ 

         5.5.3 ควรคืนค่าแสตมป์ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมกรณีร้านค้าคืนยาเส้น                       
ที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ 

 ผลการด าเนินการ  การรับคืนยาเส้นจากร้านค้าเนื่องจากยาเส้นหมดอายุ ถือเป็น
ความเสียหายในทางธุรกิจและพิสูจน์ถึงความเสียหายหรือเสื่อมสภาพของยาเส้นได้ยาก ประกอบกับไม่มี
ข้อกฎหมายรองรับคืนกรณีดังกล่าว 
  6. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม รวมทั้งประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.68   

                    


