
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. ที่มา 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ด าเนินงานตามแผนงานการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ในการด าเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเลขานุการกรม และผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่ม/
ศูนย์/เลขานุการกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ข้อ 1. การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมที่ 1.1 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน (เอกสารแนบ) 

 
2. การด าเนินการ 

กพร. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส านักงานสรรพสามิตภาค และ
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ทุกแห่ง เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรที่รับผิดชอบด าเนินการตามตัวชี้ วัดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการฯ ในมิติ ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ตัวชี้วัด: ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และตัวชี้วัด: ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ได้ร่วมก าหนดแนวทางในการจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ด าเนินงานและการรายงานผลของตัวชี้วัดดังกล่าว ซึ่ง กพร. ได้จัดท าแบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ กพร. ได ้โดยแบบส ารวจฯ เป็นดังภาพ 
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3. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อการรายงานผลการด าเนินงานในระบบงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในประเด็นที่ 2 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน  

พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ต้องการให้ กพร. จัดการประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานในระบบงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ” ทั้งในรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง เนื่องจาก 
บุคลากรที่ต้องด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานในระบบงานดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การด าเนินการ
ขาดความต่อเนื่อง รวมถึงมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพ่ิมเติมกับบุคลากรของ กพร. เพ่ือให้การด าเนินการตามตัวชี้วัด: 
ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และตัวชี้วัด: ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน และการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น 
กพร. จึงได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
“การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 
เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
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4. จัดกิจกรรมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงานในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร “การพัฒนาองค์กรแบบ
บูรณาการ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ในประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน  

กพร. จัดการประชุมชี้แจงฯ ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
ผ่าน Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม รวมจ านวน 260 คน  

 

  
 

 

 
 

 

 
5. สรุปผลประเมินความพึงพอใจการประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงาน ในระบบงานกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร "การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นที่ 2  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน 

จากแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงาน ในระบบงานกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร "การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นที่ 2 การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน พบว่า มีผู้ตอบแบบ
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ประเมินจ านวน 139 คน โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ในภาพรวมคิดเป็น ๔.62 หรือร้อยละ 
92.34 ซึ่งสูงขึ้นกว่าผลส ารวจความพึงพอใจในปี 2564 ที่มีผลความพึงพอใจเท่ากับ 4.43 หรือร้อยละ 89   

 

ล าดับ ปี 2565 คะแนน 
1 บุคลากรของ กพร. สามารถตอบค าถาม/ปัญหา ของท่านได้เป็นอย่างดี 4.70 คิดเป็นร้อยละ 93.96 

๒ การจัดประชุมชี้แจงฯ ของ กพร. ผ่านระบบ Zoom ในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.81  

๓ ช่องทางการสื่อสาร และชี้แจงการเข้าร่วมประชุมช้ีแจงฯ มีความเหมาะสม 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.37 

4. ระยะเวลาในการจัดประชุมชี้แจงฯ มีความเหมาะสม 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.22 

เฉลี่ย ๔.62 หรือร้อยละ 92.34 
 

โดยสามารถแบ่งผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมชี้แจงฯ ของ 
กพร. รายละเอียด ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสังกัด
หน่ ว ย ง านส า นั ก ง านสร รพสา มิ ตพื้ น ที่  คิ ด เป็ น 
ร้อยละ 60.4  ส านักงานสรรพสามิตภาค คิดเป็นร้อยละ 
16.5 ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา คิดเป็นร้อยละ 
12.9 และหน่วยงานส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.1 
  

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนร้อยละ 27.3 มีอายุ
งาน 10 - 20 ปี / ร้อยละ 23.7 มีอายุงาน 2 - 6 ปี / 
ร้อยละ 21.6 มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป / ร้อยละ 14.4 มี
อายุงาน 0 - 2 ปี  / ร้อยละ 12.9 มีอายุงาน 6 - 10 ปี 
แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
48.9) มีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป  

 

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนร้อยละ 75.5 เคยใช้
งานระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร "การพัฒนา
องค์กรแบบบูรณาการ" แล้ว 
 
 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมชี้แจงฯ 

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนร้อยละ 92.81 
มีความเห็นว่าการจัดประชุมชี้แจงฯ ของ กพร. ผ่าน
ระบบ Zoom ในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน  
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พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนร้อยละ 91.37 
มีความเห็นว่าช่องทางการสื่อสาร และชี้แจงการ 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงฯ มีความเหมาะสม 

  

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนร้อยละ 91.22 
มีความเห็นว่าระยะเวลาในการจัดประชุมชี้แจงฯ 
มีความเหมาะสม 
 

 

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินจ านวนร้อยละ 93.96 
มีความเห็นว่าบุคลากรของ กพร. สามารถตอบค าถาม/
ปัญหาของท่านได้เป็นอย่างดี 

 

 
6. สรุปประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการวิเคราะห์ ที่ได้จากการพิจารณาข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

กพร. ได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงาน 
ในระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร "การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุม
ภายใน พบว่า อยากให้ กพร. จัดการประชุมชี้แจงการรายงานผลการด าเนินงาน ในระบบงานดังกล่าวเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง และขอให้ กพร. จัดการประชุมแบบพบปะกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมถึงขอให้มีการ
ยกตัวอย่างของทุกประเด็น นอกจากนี้ ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ประสงค์จะมีบัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้งาน  
ผ่านแยกของแต่ละฝ่าย เพ่ือความสะดวกในการบันทึกข้อมูล ดังนั้น กพร. จึงควรจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือสร้าง
การรับรู้ความเข้าใจและพัฒนาการด าเนินงานในประเด็นที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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7. แผน/แนวทาง ในการพัฒนาการด าเนินงาน 
กพร. ได้จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน และสามารถประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมด าเนินงานตามภารกิจ รวมถึงก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพ่ือลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจมีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ทั่วทั้งองค์กร  

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานส่วนกลาง ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 10 
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา รวมจ านวนประมาณ 240 คน  ซึ่งเป็นข้าราชการ
หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้จัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และมีความรู้ความ
เข้าใจในภารกิจของหน่วยงานตนเองและของกรมสรรพสามิตเป็นอย่างดี 

ระยะเวลาด าเนินการ ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวนรวม 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
จังหวัดใกล้เคียง 


