
 
 
 
 
วิทยากร : นางชนาทิพย์ วีระพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การรู้จักตัวเอง 
ในการพัฒนาใดๆ สิ่งแรกที่ต้องคํานึงถึง คือ การรู้จักตัวเอง รู้ว่าองค์การของเราเป็นใคร มีภารกิจหลักอะไร 
โครงสร้าง ขนาดของอัตรากําลัง ประเภทของบุคลากรเป็นอย่างไร เพื่อที่จะจัดการบริหารให้ทั่วถึง  

ภารกิจของกรมสรรพากร คือ  
1. จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ เพื่อเป็นรายได้ให้รัฐบาลนําไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ 
2. เสนอแนะการใช้นโยบายภาษีอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี 
3. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 

 ทางกรมสรรพากรถือว่าภารกิจที่ 3 มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะหากสามารถดําเนินการจนประสบ
ความสําเร็จได้ ภารกิจที่ 1 และ 2 ก็จะสําเร็จตามไปด้วย 

วิสัยทัศน์ ของกรมสรรพากร  
“เป็นผู้นําด้านการจัดเก็บภาษี ให้บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล” 
(หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าท่ีจัดเก็บภาษี มี 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และ
กรมสรรพากร)  
ยุทธศาสตร์ 
- มียุทธศาสตร์ในการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน ทําให้ความเชื่อมั่นว่าจะมีรายได้ให้นํามาพัฒนาประเทศ

ได้อย่างต่อเนื่อง 
- สร้างนวัตกรรมด้านการบริหารและการบริการจัดเก็บภาษีสู่สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน บริการ เอารายได้มาพัฒนาประเทศและยกระดับการทํางานให้เป็นมาตรฐานสากล 
- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทําให้เกิดความสมัครใจ

ในการเสียภาษี  
 
จากภารกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์จะเห็นว่าผู้เสียภาษีและผู้รับบริการทั้งหมดมีส่วนสําคัญยิ่งต่อเป้าหมาย
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร  ดังนั้น กรมสรรพากรจึงกําหนดและถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงานปฏิบัติว่า 
“การให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษี มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า การเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ”  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาตามเกณฑ์ PMQA  
กรมสรรพากรได้ดําเนินการพัฒนา PMQA มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 ได้แก่ 

- จัดทําคู่มือการวางแผนดําเนินการตามแนวทางของ PMQA  
- ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร โดยสร้างทีมผู้นําการ

เปลี่ยนแปลง มีรองอธิบดีเป็นผู้นําในการเริ่มทํา PMQA ผลักดันให้ทุกคนคิดนวัตกรรมที่จะมาตอบสนอง

เคล็ดลับ 
ในการสมัครขอรับรางวัล  
... ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าบริการที่จะมอบให้มีความสําคัญอย่างไร 
... ต้องชี้แจงได้ว่ากระบวนงานที่ปรับปรุงเกี่ยวโยงอย่างไรกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ 

แนวทางสู่ความเป็นเลศิด้านการมุ่งเน้นผู้รบับริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ของ กรมสรรพากร 
วันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึก อย. 
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ความต้องการของลูกค้า (ผู้เสียภาษี) โดยต้ังคําถามทําอย่างไรจึงจะลดขั้นตอนการทํางาน ทําอย่างไรจึงจะ
อํานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้มากขึ้น  

- จัดทําโครงการ “สํานักงานบริการขวัญใจประชาชน” เป็นโครงการนําร่องเพื่อให้มีการดําเนินการ
ครอบคลุมทั้งประเทศ 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี Symposium ของกรม ให้ทุกหน่วยงานนํานวัตกรรมต่างๆ ที่คิดได้
นํามาแสดงผลงานและมอบรางวัลภายใต้หลักการ “We are partner-ทุกคนเป็นหุ้นส่วน” 

- มีการสร้างเครือข่ายภายในหน่วยงานของตนเอง 
 

จากการประเมินผลดําเนินการตามเกณฑ์ PMQA ที่ผ่านมา แม้ว่าทุกหมวดจะได้ 100 คะแนนเต็ม แต่จากการ
ประเมินตนเอง พบว่าหมวด 3 มีความโดดเด่น และท้าทายเพราะ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเราไม่สามารถ
ควบคุมได้ ต้องมีความเชื่อมั่นว่าบริการที่ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าจริงๆ เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. การจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- ผู้รับบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน มี 2 กลุ่มใหญ่ คือ ผู้เสียภาษีตามกฎหมายทุกประเภทภาษี และ
กระทรวงการคลังผู้รับมอบภาษี  

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีในระบบ 
เพราะรายได้ของรัฐที่จัดเก็บได้ นอกจากจะนําไปพัฒนาประเทศแล้ว ขณะเดียวกันก็นําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย 

- กลุ่มผู้รับบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ กลุ่มคนที่จะมีรายได้และต้องเสียภาษีในอนาคต เช่น 
เยาวชนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลกับครอบครัว และนักศึกษาที่จะออกมาทํางาน กลุ่มเหล่านี้จะใช้การปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเสียภาษีสร้างจิตสํานึกการทําหน้าที่พลเมืองให้ถูกต้อง เพื่อสร้างเป็นการสร้าง
เครือข่ายผู้เสียภาษีในระดับครัวเรือน อีกกลุ่ม คือ ผู้รับบริการที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทย เกิด
จากการเปิดเสรีทางวิชาชีพเมื่อการเข้าสู่ AEC ในปี 2558  

 
 
 

เคล็ดลับ  
...  การพัฒนาต้องทําอย่างต่อเนื่อง 
… ต้องมีการถ่ายทอด สื่อสาร ทําความเข้าใจไปในทุกระดับ ทั้งในระดับหน่วยปฏิบัติและระดับบุคคลให้

เห็นความสําคัญของ PMQA  
… ต้องมีการตรวจสอบว่าสิ่งที่ถ่ายทอดลงไปเจ้าหน้าที่เข้าใจและปฏิบัติหรือไม่ เพื่อพิสูจน์ว่าทุกคนใน

องค์กรเห็นความสําคัญ 
...  ค้นหาสิ่งที่มากระทบกับผู้รับบริการของเราว่ามีอะไรบ้าง 
...  ต้องนําเสนอให้ได้ว่าผู้รับบริการมีความสําคัญกับกรมอย่างไร บริการที่มอบให้จะตอบสนอง หรือ

อํานวยความสะดวก เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างไร 
...  ปลูกฝังทัศนคติให้กับบุคลากรว่า “การให้บริการที่ดี สําคัญเท่าๆ กับการจัดเก็บภาษีให้ได้ตาม

ประมาณการ”  
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2. การจัดบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  
เมื่อทราบที่มาของกลุ่มลูกค้า ต่อมาต้องสร้างความสัมพันธ์และติดตามการให้บริการที่ส่งไปถึงผู้รับบริการว่า
เป็นอย่างไร จึงจะเตรียมการรองรับความต้องการและความคาดหวังได้อย่างครบถ้วน การหาความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อกรม ดูได้จากข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คําติชม และผลการสํารวจความพึง
พอใจ การเปิดช่องทางการติดต่อที่เหมาะกับกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 

- ช่องทางติดต่อกับผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ การจัดสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องกับผู้รับบริการ และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาทั่วประเทศ  

- ช่องทางเทคโนโลยี ได้แก่ Call center 1161/ เครือข่าย Internet/ Web chat/ / Website บริการ
ข้อมูลผ่านทางตู้ mail/ Tax Info สมาชิกติดต่อโดยตรง/ Social Network/ Face book/ twitter/ 
contact us กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ตามงานต่างๆ ผ่าน Computer ที่นําไปติดต้ังไว้ ให้
ผู้รับบริการสามารถสอบถาม และรับบริการผ่าน internet หรือติชม ให้ความคิดเห็น 

- ช่องทางดั่งเดิม ได้แก่ สื่อโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ สัมมนาเชิงวิชาการ
ปฏิบัติการ/เชิงวิชาการ ให้กับกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี 

- ช่องทางเฉพาะกลุ่ม สร้างขึ้นมาเพื่อเจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดี และให้ความรู้การ
เสียภาษีที่ถูกต้องเป็นอย่างไร มีกิจกรรมแตกต่างกันไป ได้แก่   
 กลุ่มเยาวชน แบ่งเป็นช่วงชั้น วัย เด็กประถม 1-6 ปี ให้ความรู้ภาษีคืออะไร นําไปใช้ประโยชน์

อย่างไร ผ่านละครเวที Rally ง่ายๆ เด็กมัธยม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “คุณคือคนดี ที่เสีย
ภาษีถูกต้อง” ปีละ 1 โรงเรียน ในระดับอุดมศึกษา ได้ทํา MOU กับทางมหาวิทยาลัย สอนภาษี
เบื้องต้นให้นักศึกษาปี 4 และกิจกรรม RD go campus 

 ผู้เสียภาษีในต่างจังหวัด จัดกิจกรรม “สรรพกร on tour” ปีละ 4-5 จังหวัด เพื่อให้ความรู้
ประชาชนในทุกระดับ มีกิจกรรมให้ร้านค้ามาจําหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้ประชาชนเรียกใบกํากับ
ภาษีส่งเข้ามาชิงรางวัล  

 กลุ่มชาวต่างชาติ ต้องเตรียมความพร้อมโดยการให้ความรู้เรื่องการเสียภาษีสรรพากรของไทย  
 
 
 
 
 
 
 
การปรับปรุงการบริการ 

 นําข้อมูลความคาดหวังและความต้องการผ่านช่องทางต่างๆ มาวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
อะไร แล้วนํามาลําดับความสําคัญ เพื่อจัดรูปแบบการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

เคล็ดลับ  
... ต้องวิเคราะห์ แยกแยะที่มาของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน 
... ต้องตอบให้ได้ว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราคือใคร สัมพันธ์กันอย่างไร 
... ต้องตอบให้ได้ว่ากลุ่มผู้รับบริการในอนาคตมีกลุ่มใดบ้าง เพื่อจัดเตรียมการบริการที่เหมาะสม 

เคล็ดลับ  
...  ต้องชี้แจงได้ว่าสื่อสารกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มด้วยช่องทางใดบ้าง 
...  ต้องนําข้อมูลจากข้อเสนอแนะ และคําติชมจากช่องทางต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการบริการ 
…  ต้องทําตามเกณฑ์ที่กําหนดทุกข้อ และข้อคําปรึกษา ข้อแนะนําจาก สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นระยะๆ เพื่อ

จะได้ไม่ออกนอกประเด็น  
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 ในกระบวนการ Improvement ต้องหาคู่เทียบ จากหน่วยงานในต่างประเทศและภายนอกประเทศ  
 หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการส่งมอบบริการที่ต้องการ 
 ติดตามคุณภาพการให้บริการ โดยการ Survey, Interview เปรียบเทียบกับคู่เทียบ Benchmark  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างผลงาน:  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม Cloud 

Computing (Cloud-VRT)  
 
ระบบนี้ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ
ดีเด่น โดยปรับปรุงให้กระบวนงานการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติงานบนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทั้งระบบ โดยใช้ Smart Card เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อการปฏิบัติงาน แทนคําร้อง
ขอคืนภาษีฯ ที่เป็นกระดาษ (แบบ ภ.พ.10) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว วิธีการ คือ 
ร้านค้าบันทึกรายการขายสินค้าลงในบัตร Smart Card ส่งมอบให้นักท่องเที่ยว แล้วนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเพื่อตรวจสินค้าบนระบบฯ ก็สามารถนํามาขอคืนภาษีกับเจ้าหน้าที่สรรพากร ณ ท่าอากาศยาน ได้
อย่างสะดวก รวดเร็วย่ิงขึ้น ทําให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ เป็นรูปแบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้
นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยใช้ในประเทศใด ถือเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
 
ประโยชน์และความสําคัญ 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ร้านค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น  นักท่องเที่ยว มีแรงจูงใจในการเข้ามาซื้อสินค้า
ไทย  รัฐบาลได้รับการสนองนโยบาย แก้ปัญหาการส่งออก ลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ประเทศมี
รายได้จากนักท่องเที่ยว ร้านค้าถูกผลักดันเข้าสู่ระบบการเสียภาษีมากขึ้น ลดการใช้กระดาษเพราะบัตร 
Smart Card 1 ใบ แทนการกรอกเอกสารประมาณ 250 ฉบับ 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้า เพิ่มขึ้น 
- เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางาน ลดการบันทึก การคืนภาษีถูกต้อง อํานวยความสะดวกร้านค้า  

 
************************************************************* 
 
 
 
 
 
 

เคล็ดลับ  
...  ต้องใช้คู่เทียบที่เหนือกว่าและได้รับการยอมรับ เพื่อการออกแบบการบริการให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่า 
…  ต้องมีการสื่อสารว่าการบริการนั้น ผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่างไร และกรมได้รับประโยชน์อย่างไร 

เช่น การใช้บัตรเครดิตในการชําระภาษี ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลา เจ้าหน้าที่
ได้รับชําระภาษี และไม่ต้องติดตามทวงหนี้ เป็นต้น  

...  ต้องสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการอบรม สัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจ แก่หน่วยปฏิบัติ และ
จัดทําคู่มือให้กับประชาชน 
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ถาม -  ประเมินผลลัพธ์ของการให้ความรู้ในกลุ่มผู้ที่ยังไม่เสียภาษีอย่างไร 
ตอบ –  วัดความสนใจจากจํานวนการเข้าร่วมกิจกรรมของกรม การเข้ามาดู Website ของวัยรุ่น การเข้าร่วม

ประกวดหนังสั้น 5 นาที และจํานวนผู้เข้ามาดูใน YouTube 
 
ถาม –  มีวิธีการในปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร 
ตอบ -   มีหน่วยงานดูแลเฉพาะ กําหนดแนวทางปฏิบัติและประเมินการปฏิบัติ มีการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ

ไปเป็นระดับภายในหน่วยงาน จากคณะผู้บริหารระดับสูงถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่าง โดยส่ือสารกับ
เจ้าหน้าที่ในหลายช่องทาง เช่น การประชุม  TV Conference, TV บน Internet โดยพัฒนาเป็น TV 
Chanel เพื่อให้ผู้บริหารได้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ 

 
ถาม –  มีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอด PMQA สู่ทุกระดับ 
ตอบ –  ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญ ผู้ปฏิบัติต้องได้รับการอบรม มีการจัดประกวด PMQA  
 
ถาม –  ลักษณะสําคัญของ “สํานักงานขวัญใจประชาชน” เป็นอย่างไร 
ตอบ –  บุคลากรมี Service Mind มีเครื่องแบบการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีการจัดสถานที่ จุดอํานวยความ

สะดวก สวยงาม มีความสะอาด มี LOGO เฉพาะ พยายามคิดว่าผู้รับบริการต้องการอะไร หรือถ้า
มาถึงแล้วอาจลืมอะไรที่มีผลต่อการรับบริการบ้าง เช่น ผู้สูงอายุอาจลืมแว่นสายตา เป็นต้น 

 
ถาม –  มีวิธีการใดที่ทําให้ทุกคนในกรมมีทิศทางการทํางาน ไปในทางเดียวกัน 
ตอบ –  ต้องปลูกฝังบ่อยๆ และย้ําว่าเป็นหน้าที่หลัก จัดเวทีประกวดนวัตกรรม ให้แรงจูงใจเป็นความดี

ความชอบ ความก้าวหน้าในการทํางาน และมอบหมายงานให้เหมาะกับคน  
 
ถาม –  ปัจจัยใดที่ทําให้กรมสรรพากรได้รับรางวัล PMQA หมวด 3 
ตอบ –  - การวิเคราะห์หากลุ่มลูกค้าในอนาคต เพื่อทําให้ฐานภาษีย่ังยืน 

- สามารถแสดงให้เห็นว่าการบริการท่ีปรับปรุงนั้น มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นหลักอย่างไร การบริการนั้น
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไร การบริการทําให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไร บริการมีความเป็นเลิศและยั่งยืนอย่างไร และในอนาคตจะทําอย่างไรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น 

- การช้ีให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อกรม ผู้รับบริการและประเทศชาติ 
 

 

ถาม –ตอบ 


