
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง                       
และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
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ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติราชการประจ าการประสานงาน การตรวจ
ราชการของกระทรวง งานเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาพรวมนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ พิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของข้าราชการ และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังจึงได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจทัศนคติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ ในการติดต่อราชการหรือมารับบริการที่ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง โดยช่องทางออนไลน์ ผ่าน URL หรือสแกน 
คิวอาร์โค้ดด้วยโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนอ่ืนๆ ทั้งนี้ จะได้น าผลการส ารวจไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 

 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 354 คน เป็นเพศชายจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 เป็นเพศหญิงจ านวน 
244 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 โดยหน่วยงานที่มีผู้รับบริการมาติดต่อมากที่สุดคือ ส านักบริหารกลาง ร้อยละ 29.7
และส านักบริหารทรัพยากรบุคคลร้อยละ 25.7ลักษณะงานที่มาติดต่อมากที่สุด คือประสานงานติดต่อราชการ 
รองลงมาคือ ขอข้อมูล ประชุมสัมมนา และอ่ืนๆ ตามล าดับ ความถี่ในการติดต่อหรือประสานงาน1 – 2 ครั้ง  
ในรอบ 1 ปีมีความพึงพอใจช่องทางการติดต่อมากที่สุด คือ โทรศัพท์ หนังสือราชการ และทาง E-mail 
ตามล าดับและมีระดับความประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากรวมทั้งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลของส่วนความคาดหวังและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  น าไป
ปรับปรุง/พัฒนาสรุปได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านข้อมูล ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายละเอียดปรากฏตามผลวิเคราะห์ข้างท้ายนี้ 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
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2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เพศชาย 109 30.8 
เพศหญิง 244 68.9 

รวม 354 100 

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 354 คน จ าแนกออกเป็นกลุ่มเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.8 และกลุ่มเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 68.9 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยในจ านวน 354 คน จ าแนกออกตามช่วงอายุได ้ดังนี้ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ไม่เกิน 25 ปี 9 2.5 
26 – 35 ปี 86 24.3 
36 – 45 ปี 121 34.2 
46 ปีขึ้นไป 137 38.7 

รวม 354 100 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 46 ปี ขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 137 คน คิดเป็น ร้อยละ 38.7 รองลงมา
คือ ผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 36 – 45 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 283 79.9 
หน่วยงานนอกสังกัด 53 15.0 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 5 1.4 

ประชาชน 12 3.4 
สื่อมวลชน 1 0.3 

รวม 354 100 

 

 

 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.2 หน่วยงานที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเคยติดต่อมีดังนี้ 

หน่วยงาน จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ส านักบริหารกลาง 105 29.7 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 91 25.7 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 85 24.0 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 78 22.0 
กลุ่มกฎหมาย 47 13.3 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 27 7.6 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 19 5.4 
ส านักตรวจสอบและประเมินผล 17 4.8 

ส านักงานรัฐมนตรี 17 4.8 
กลุ่มสารนิเทศการคลัง 8 2.3 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 8 2.3 

ในจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 354 คน มีผู้ที่มาติดต่อรับบริการมากกว่า 1 หน่วยงาน จ านวน 71 คน 
เมื่อวิเคราะห์การติดต่อรับบริการในแต่ละหน่วยงาน พบว่า ส านักบริหารกลาง มีผู้มาติดต่อขอรับบริการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาคือ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 25.7  ตามล าดับส่วนหน่วยงานที่
มีผู้มาติดต่อขอรับบริการน้อยที่สุด คือ กลุ่มสารนิเทศการคลัง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 2.3 เท่ากัน 

2.3 ลักษณะงานที่มาติดต่อขอรับบริการจากส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  

ลักษณะงานที่เคยมาติดต่อขอรับบริการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประสานงานติดต่อราชการ 239 67.5 

ขอข้อมูล 92 26.0 
ประชุม/สัมมนา 16 4.5 

อ่ืนๆ 7 2 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมาติดต่อรับบริการในลักษณะงานที่เป็นการประสานงานหรือติดต่อราชการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ ติดต่อขอข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 26.0 และประชุม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ 4.5 
ตามล าดับ 
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2.4 ความถี่ในการติดต่อ/ประสานงาน ในรอบ 1 ปี 

ความถี่ จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
1 – 3 ครั้ง 293 82.8 
4 – 6 ครั้ง 31 8.8 

มากกว่า 6 ครั้ง 30 8.5 

 ผู้ตอบแบบสอบถามติดต่อประสานงานมีระดับความถ่ีอยู่ที่ 1 – 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาคือ 
มากกว่า 4 – 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.8 

2.5 ช่องทางติดต่อประสานงานของผู้รับบริการ  

ช่องทาง จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
โทรศัพท์ 202 57.1 

หนังสือราชการ 127 38.9 
E-mail 72 20.3 

ติดต่อที่หน่วยงาน 71 20.1 
website 62 17.5 

Social ต่างๆ 58 16.4 
โทรสาร 10 2.8 

ผู้ตอบแบบสอบถามติดต่อประสานงานผ่านช่องทางโทรศัพท์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาคือ 
 ทางหนังสือราชการ คิดเป็นร้อยละ 38.7 ตามล าดับและช่องทางที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้บริการ
น้อยที่สุด คือ โทรสาร คิดเป็นร้อยละ 2.8 

2.6 ความประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและส านักงานรัฐมนตรี 

ระดับความประทับใจ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประทับใจ 
ประทับใจมากที่สุด 67 

337 
18.9 

95.2 ประทับใจมาก 170 48.0 
ประทับใจพอควร 100 28.3 

ไม่ประทับใจ 17 4.8 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
คิดเป็นร้อยละ 95.2 และไม่ประทับใจ ร้อยละ 4.8 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ เหตุผลที่ประทับใจและไม่
ประทับใจ ดังนี้ 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้เหตุผลที่มีความประทับใจและไม่ประทับใจดังนี้  
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลที่ประทับใจ 

ประทับใจมากที่สุด ประทับใจปานกลาง ประทับใจน้อย 
1. ด้านการให้ข้อมูล 
1) การให้ข้อมูล ค าแนะน า ท่ีชัดเจน 

เข้าใจง่าย 
2) ได้รับข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การท างาน 
3) ให้ข้อมูลที่ต้องการทราบอยา่ง

ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว 
4) ข้อมูลด้านกฎหมายทีเ่ผยแพร่เป็น

ประโยชน์มาก 
5) การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
6) ให้ข้อมูลด้วยความสภุาพ 

 
2. ด้านการบริการ 
1) บริการรวดเร็ว บริการดีด้วยความ

สุภาพ 
2) ให้การต้อนรับ ยิม้แย้ม แจ่มใส มี

การกล่าวต้อนรับและทักทาย 
3) บริการด้วยความเต็มใจ และเป็น

กันเอง  
4) มีการประสานงานท่ีดี รวดเร็ว  
5) ให้ความส าคญักับผูม้าตดิต่อ

ประสานงาน 
 

3. การอ านวยความสะดวก /สถานที่ 
/เทคโนโลย ี

1) แก้ไขปัญหาระบบ/ ด้านเทคโนโลยี
ได้ตรวจตรงจุดและรวดเร็ว 

2) ได้รับการอ านวยความสะดวกทุก
ขั้นตอน 

 

1. ด้านการให้ข้อมูล 
1) การพูดจาไพเราะน่าฟัง น้ าเสียง

เป็นมิตร สุภาพ 
2) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
3) ให้ค าปรึกษาดี ให้ค าแนะน าและ

ข้อเสนอแนะ 
4) ข้อมูลมีการ update ตลอดเวลา 
5) สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

สอบถามได้ข้อมูลหาง่าย 
6) เจ้าหน้าท่ีตอบค าถามได้ชัดเจน 

และตรงตามความต้องการ 
7) เจ้าหน้าท่ีมีความพยายามช่วยเหลอื

ในการหาค าตอบ และช่วยแก้ไข
ปัญหา 

8) บริการให้ข้อมลูครบถ้วน 
 

2. ด้านให้บริการ 
1) การจัดประชุม มีการประสานงานที่ดี 
2) บริการรวดเร็ว  
3) เจ้าหน้าท่ีให้บริการดี ด้วยความเตม็

ใจและสภุาพ 
4) ปฏิบัติงานได้ถูกต้องแม่นย า 
5) มีผู้รับโทรศัพท์ตลอด รับโทรศัพท์

รวดเร็ว 
6) เจ้าหน้าท่ีให้ความสนใจ และหา

ข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
ส่วนราชการในสังกัด 

7) การให้บริการเป็นกันเองเป็นมติร 
8) ได้รับบริการ ประสานงานไห้อยา่ง

เต็มใจ 
 

3. การอ านวยความสะดวก /สถานที่ 
/เทคโนโลย ี

1) การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ขดัข้อง 
2) ให้ความสะดวก รวดเร็ว 

1. ด้านการให้ข้อมูล 
1) การแนะน า การตอบค าถาม  

การให้ข้อมูลในบางเรื่องม ี
ความชัดเจนในระดับหนึ่ง  

2) เป็นข้อมูลที่สามารถด าเนินการต่อ
ได้ และเป็นประโยชน์ รวมทั้ง
บางครั้งมีข้อมูลอ้างอิง 
 

2. ด้านให้บริการ 
1) ผู้ให้บริการมีความยิ้มแยม้ ให้ 

ความช่วยเหลือดี ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
2) การให้บริการส่วนใหญม่ีความเร็ว 
3) การรับโทรศัพท์ยังมีระยะเวลา 

การรอสายนาน / ค่อนขา้งตดิต่อยาก 
4) ให้ความร่วมมือในการประสานงานดี 
5) การให้บริการมีความเป็นกันเอง 

เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 
 

3. การอ านวยความสะดวก /สถานที่ 
/เทคโนโลยี 

1) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      สถานท่ีดูสะอาด 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลทีไ่ม่ประทับใจ 

1. ด้านการให้ข้อมูล 
1) ข้อมูลบางอย่างมีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน  
2) ไม่ได้รับค าตอบที่ต้องการ 

2. ด้านบริการ 
1) การติดต่อ/การติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อค่อนข้างยาก 
2) เจ้าหน้าที่ไม่มีจิตบริการ/มีจิตบริการน้อย 
3) การให้บริการไม่รวดเร็ว 
4) การประสานงานที่ไม่เป็นมืออาชีพ 
5) มีการเรียกเอกสารจากผู้รับบริการมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 

3. การอ านวยความสะดวก /สถานที่ / เทคโนโลยี 
1) เจ้าหน้าที่ไม่อ านวยความสะดวก  
2) ไม่มีป้ายบอกทางว่าให้ไปรับบริการที่ใด  
 

บทวิเคราะห์ 
 จากการสอบถามความประทับใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่มีความประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง คิดเป็นร้อยละ 95.2 
โดยจัดระดับความประทับใจ ออกเป็น 3 ระดับ คือ  
 ระดับความประทับใจมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 18.9  
 ระดับความประทับใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 48.0 
 ระดับความประทับใจพอควร คิดเป็นร้อยละ 28.2 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผลความประทับใจ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ด้านการให้ข้อมูล ด้านบริการ 
และการอ านวยความสะดวก/สถานที่/เทคโนโลยี  ซึ่งผู้รับบริการมีความประทับใจในระดับที่แตกต่างกัน  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความประทับใจ ในการให้บริการข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน  รวดเร็ว และมีความสุภาพ ด้านการให้บริการมีความประทับใจที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
สุภาพและเป็นกันเอง และการอ านวยความสะดวก/สถานที่/เทคโนโลยี ประทับใจที่สามารถแก้ไขปัญหา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รวดเร็ว และมีการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
 
ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ประทับใจ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้าน เช่นเดียวกับความประทับใจที่ได้ 
กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งผู้รับบริการไม่ประทับใจเรื่องข้อมูลที่มีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ได้รับค าตอบ  
ด้านการให้บริการ ผู้รับบริการไม่ทับใจในเรื่องการติดต่อทางโทรศัพท์ค่อนข้างยาก ประสานงานไม่เป็นมืออาชีพ 
บริการล่าช้าและไม่มีจิตบริการ รวมถึงมีการเรียกเก็บเอกสารเกินตามที่ก าหนดหมายก าหนด และ  
ด้านการอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการไม่ประทับที่เจ้าหน้าที่ไม่อ านวยความสะดวก และสถานที่ไม่มี 
การติดปา้ยบอกทางให้ไปรับบริการที่ใด 
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การประเมินค่าความพึงพอใจ ใช้หลัก scale 5 ระดับ เป็นเกณฑ์การแปลค่าระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็น
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 -  5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 -  2.50 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยมาก 

 
 

 

         ∑{
(จ านวนผู้ตอบที่ระดับคะแนนความพึงพอใจ

 
  คะแนนความพึงพอใจ )

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 

}

 

   

 

หัวข้อปัจจัยในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) แปลผล 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
18.1 
(64) 

53.1 
(188) 

25.1 
(89) 

2.5 
(9) 

1.1 
(4) 

3.84 มาก 

2. ความชัดเจนในขั้นตอนการให้บริการ 
20.9 
(74) 

53.4 
(189) 

22.0 
(78) 

2.8 
(10) 

0.8 
(3) 

3.91 มาก 

3. ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ 
21.2 
(75) 

54.8 
(194) 

22.3 
(79) 

1.4 
(5) 

0.3 
(1) 

3.95 มาก 

4. ความกระตือรือร้น/ความตั้งใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

22.0 
(78) 

52.8 
(187) 

22.0 
(78) 

2.5 
(9) 

0.6 
(2) 

3.93 มาก 

5. ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ 
27.7 
(98) 

51.1 
(181) 

18.6 
(66) 

1.7 
(6) 

0.8 
(3) 

4.03 มาก 

6. ความง่ายในการน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
23.7 
(84) 

54.0 
(191) 

18.9 
(67) 

2.8 
(10) 

0.6 
(2) 

3.97 มาก 

7. ความหลากหลายของช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และการให้บริการ 

22.6 
(80) 

53.7 
(190) 

19.8 
(70) 

3.1 
(11) 

0.8 
(3) 

3.94 มาก 

8. ความสะดวกในการมาติดต่อ/รับบริการ 
20.6 
(73) 

52.0 
(184) 

23.7 
(84) 

3.1 
(11) 

0.6 
(2) 

3.89 มาก 

3. ความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถาม 
 

การค านวณค่าเฉลี่ย 
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หัวข้อปัจจัยในการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) แปลผล 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

9. ความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

23.2 
(82) 

50.0 
(177) 

24.0 
(85) 

2.2 
(8) 

0.6 
(2) 

3.93 มาก 

10. ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

23.2 
(82) 

53.1 
(188) 

20.3 
(72) 

2.8 
(10) 

0.6 
(2) 

3.96 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.94 มาก 

สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังและ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (3.94)  
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมากที่สุด อยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจ (4.03) รองลงมาคือ ด้านความง่ายในการน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (3.97) และด้านที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านความรวดเร็วในการให้บริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (3.84) ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลความประทับใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งมีความประทับใจระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถามให้เหตุผล
ความประทับใจส่วนใหญ่เป็นในทิศทางเดียวกัน 
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1. ความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 ด้านการบริการ 
1) อยากให้มีการเพ่ิมช่องทางการติดต่อให้มากข้ึน 
2) การด าเนินงานมีความรวดเร็วและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

  3) มีการบริการที่ดี มีจิตบริการ และให้บริการต้อนรับอย่างเท่าเทียมกัน 
  4) มีบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 

5) พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มคีวามทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพ  
 

ด้านข้อมูล 
6) มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
7) ข้อมูล/คู่มือความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงสวัสดิการ 

  8) ข้อมูลมีความถูกต้อง เข้าถึงง่ายมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 
9) สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานในสังกัดได้ 
10) มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากขึ้น 
11) ได้รับค าตอบที่ชัดเจนในการติดต่อในครั้งแรก รวมทั้งให้ค าปรึกษา/แนะน าได้อย่าง 
     มีคุณภาพ 

  

ด้านบุคลากร 
  12) จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ  

13) มีบุคลากรที่มีความสามารถเชิงลึก 
14) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันและมีการสร้างเครือข่าย 

  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  15) ใช้อินเทอร์เน็ตในการให้บริการมากขึ้น จัดให้มีบริการออนไลน์ เช่น เพ่ิมช่องทางส าหรับ 

      ขอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
  16) พัฒนาให้มีการส่งหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์แทนการเดินทางไปส่งที่กระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ความคาดหวังและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะท่ีเห็นควรว่าส านักงานปลัดกระทรวงการคลังต้องปรับปรุง 

 ด้านการบริการ 

  1. เพ่ิมความสะดวกส าหรับที่จอดรถของผู้ที่มาติดต่อ 
  2. ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า 
  3. ปรับปรุงการให้บริการให้มีความรวดเร็วและเป็นมิตรระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ 

4. มีการติดตามผลการให้บริการทุกครั้ง 
5. เพ่ิมขีดความสามารถในการติดต่อให้สะดวกและรวดเร็วกว่านี้ 

 
ด้านข้อมูล 

6. เห็นควรเพิ่มช่องทางการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น 
7. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและส่งเสริมให้มีการพัฒนาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
8. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับงานที่สร้างประโยชน์กับประชาชนให้มากขึ้น 

  

ด้านบุคลากร 
9. ควรพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ 

  10. ควรปรับปรุงทัศนคติของผู้รับบริการและเพ่ิมมารยาทของผู้ให้บริการ 
11. เจ้าหน้าที่ควรมีการประสานงานทีม่ีคุณภาพ 

 12. ควรให้บุคลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายและข้อมูลอื่นๆ  
     เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริการ 
13. ควรจัดเจ้าหน้าที่ตอบค าถามผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือความรวดเร็วใน 
     การให้ข้อมูล 

 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  14. ควรลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษให้น้อยลง 
  15. ควรมีอาคารส านักงานใหม่เพ่ือการปฏิบัติงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

16. ควรน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารและการให้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึน 
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