
 

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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สรุปผลส ำรวจกำรส ำรวจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง ดังนี้  

1. กลุ่มผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ที่ใช้ผลผลิตและกำรบริกำรของส่วนรำชกำรโดยตรง หรือผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรต่ำงๆ รวมถึงผู้รับบริกำรที่เป็นส่วนรำชกำรด้วย 
 

 
 
 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรของท่ำน เช่น ประชำชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลำกรส่วนรำชกำร ผู้ส่งมอบ
งำน รวมทั้งผู้รับบริกำรด้วย 

 

สว่นราชการนอก
สงักดั

กระทรวงการคลงั 

แผนปฏิบตักิาร
ป้องกนัและ

ปราบปรามการ
ทจุริต 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เครือข่าย 

สว่นราชการใน
สงักดั

กระทรวงการคลงั 

ยทุธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลงั 

อบรม/พฒันา
บคุลากร 

ศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สื่อมวลชน 

ข้อมลูด้านการคลงั 
เช่น ข่าวแถลง/ภาพ

ข่าว/เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ 

ประชาชน 

ข้อมลูด้านการคลงั 
เช่น ข่าวแถลง/ภาพ

ข่าว/เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์ 

ประชาชนทัว่ไป 
สว่นราชการนอกสงักดั
กระทรวงการคลงั 

สว่นราชการในสงักดั
กระทรวงการคลงั 
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3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดช่องทำงในกำรวัดควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ ดังนี้ 
งำนบริกำร/ผลผลิตที่

ส ำคัญ 
วิธีกำรให้บริกำร ช่องทำงกำรให้บริกำร 

ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงกำรคลัง 

- พัฒนำช่องทำงในกำรเข้ำถึง ด้วยกำร
ดำวน์โหลดเอกสำรในรูปแบบ pdf และ
สำมำรถเปิดเป็น e-book ผ่ำนเว็บไซต์
ได้ 

-  เว็บไซต์ของกระทรวงกำรคลัง 
www.mof.go.th และ เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
www.palad.mof.go.th 
- ติดต่อหน่วยงำนส ำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัด
กระทรวงกำรคลัง 

ข้อมูลด้ำนกำรคลัง เช่น 
ข่ำวแถลง/ภำพข่ำว/
เอกสำรประชำสัมพันธ์ 

- ข้อมูลข่ำวที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงกำรคลัง  
- เผยแพร่ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ กำรเงิน
กำรคลัง 

- Clip news 
- E-mail 
- Line 
- Facebook 
- E- magazine 
- เว็บไซต์ของกระทรวงกำรคลัง 
www.mof.go.th และ เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
www.palad.mof.go.th 

อบรม/พัฒนำบุคลำกร - จัดอบรมให้ควำมรู้ 
 

- หนังสือเวียน 
- สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์รวมระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับนโยบำยและ
แผนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 
- ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยกำรให้บริกำรข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ตของกระทรวงกำรคลัง 

- หนังสือเวียน 
- โทรศัพท์ 
- e-mail 

แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

- ให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

- Website ของศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
http://acoc.mof.go.th/H29 
- หนังสือแจ้งเวียน 
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ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

 
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมกลับมำ จ ำนวน 43 รำย โดยมีผลกำรส ำรวจดังนี้ 

 
1. กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

2. กำรติดต่องำนกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 

ประชำชนทั่วไป สื่อมวลชน 
ส่วนรำชกำรนอกสังกัด

กระทรวงกำรคลัง 
ส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวงกำรคลัง 

ร้อยละ 44.2 0 32.6 23.3 
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ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของกลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบแบบสอบถำม 

ด้ำนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติรำชกำร 

ด้ำนขอ้มูลและข่ำว
สำรนเิทศกำรคลัง 

ด้ำนกำรสัมมนำและ
ฝึกอบรม 

ด้ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ด้ำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร

ทุจรติ 

ร้อยละ 14 46.5 11.6 25.6 18.6 
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ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจที่ติดต่องำนกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและ
ส ำนักงำนรัฐมนตร ี
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3. ช่องทำงที่รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ในกำรติดต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและ
ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 
 

4. ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อบริกำรในภำพรวมของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนรัฐมนตรี 
4.1 ด้ำนบุคลำกร  

- มีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 100 
- มีควำมไม่พึงพอใจด้ำนบุคลำกร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 0 
- ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนบุคลำกรในแต่ละประเด็น 

 

 
  

2.3 
2.3 
2.3 

4.7 
14 

16.3 
18.6 

44.2 
62.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 

อื่นๆ 
กระดำนข่ำว 

โทรสำร 
Facebook 

หนังสือรำชกำร 
E-mail 

Website 
ติดต่อที่หน่วยงำน 

โทรศัพท์  

ร้อยละ 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำม
สะดวก รวดเร็ว  

เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บรกิำร 

เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ หรือ
ตอบข้อซักถำมไดเ้ป็นอย่ำงด ี

พึงพอใจ 100 100 100 

ไม่พึงพอใจ 0 0 0 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทึมีพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนบุคลำกร 
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4.2 ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร 
- มีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 99.23 
- มีควำมไม่พึงพอใจด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 0.77 
- ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนกระบวนกำรในแต่ละประเด็น 

 
 

4.3 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
- มีควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 95.35 
- มีควำมไม่พึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 4.25 
- ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแต่ละประเด็น 

 
  

0 
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70 
80 
90 

100 

กำรให้บริกำรเป็นระบบและมี
ข้ันตอนที่เหมำะสม 

กำรให้ข้อมูล/รำยละเอียดชัดเจน
และเข้ำใจง่ำย 

มีกำรให้บริกำรเป็นไปตำมล ำดับ
ก่อน - หลังอย่ำงยุติธรรม 

พึงพอใจ 100 97.7 100 

ไม่พึงพอใจ 0 2.3 0 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้สว่นเสียทึมีควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนบุคลำกร 
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เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและท ำให้เกิด
ควำมสะดวกมำกขึน้ 

สถำนที่และช่องทำงมีควำมพรอ้มในกำร
ให้บริกำร 

พึงพอใจ 90.7 100 

ไม่พึงพอใจ 9.3 0 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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4.4 ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับบริกำร 
- มีควำมพึงพอใจด้ำนประโยชน์ที่ได้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 97.7 
- มีควำมไม่พึงพอใจด้ำนประโยชน์ที่ได้รับบริกำร คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 2.3 
- ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำนประโยชน์ที่ได้รับบริกำรในแต่ละประเด็น 

 
 

5. ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 
- ปรับปรุงกำรประสำนงำนให้มีควำมรวดเร็ว และประสำนงำนได้ทุกหน่วยงำน  
- เป็นหน่วยงำนที่มีช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ ภำยใต้กระทรวงกำรคลัง  
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ได้รับบริกำรที่ตรงกบัควำมต้องกำร (ควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลำด) 

ได้รับบริกำรที่เป็นประโยชน ์

พึงพอใจ 97.7 97.7 

ไม่พึงพอใจ 2.3 2.3 

ร้อ
ยล

ะ 

ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมพึงพอใจและไม่พงึพอใจด้ำนประโยชน์ที่ได้รับบริกำร 
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ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร 
(ด้ำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลัง) 

 
ผู้รับบริกำร : บุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรคลัง  (โดยได้มีกำรก ำหนดกลุ่มผู้รับบริกำรที่มีควำม
เกี่ยวข้องหรือน ำยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลังไปด ำเนินงำน)  
1. ระดับต ำแหน่งของบุคลำกรที่ตอบแบบสอบ 

 
 

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกำรใช้ช่องทำงกำรติดต่อประสำนงำนด้ำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลัง 
(โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกตอบ 3 ระดับ) ได้ผลดังนี้ 

 ช่องทำงติดต่อประสำนงำนที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับท่ี 1 คือ หนังสือรำชกำร และ
โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 37.8 ของผู้ตอบแบบสอบถำม รองลงมำคือ e-mail  คิดเป็นร้อยละ 15.6 
ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ช่องทำงติดต่อประสำนงำนที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดบัที่ 2 คือ e-mail คิดเป็นร้อยละ 
42.2 ของผู้ตอบแบบสอบถำม รองลงมำคือ โทรศัพท์ 17.8 ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ช่องทำงติดต่อประสำนงำนที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดบัที่ 3 คือ website คิดเป็นร้อยละ 
20.0 ของผู้ตอบแบบสอบถำม รองลงมำ คือ โทรศัพท์ และ หนังสือรำชกำร คิดเป็น ร้อยละ 17.8 
ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ช่องทำงที่ผู้รับบริกำรใช้ติดต่อประสำนงำนมำกท่ีสุด คือ โทรศัพท์ และ e-mail  
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ร้อยละระดับต ำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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3. ควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อประเด็นด้ำนแผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลัง 

ประเด็น 
พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

1. ยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลังสอดคล้อง 
   กับนโยบำยระดับประเทศ 

100 - 

2. ยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลังท ำให้ส่วน 
   รำชกำรมีทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

97.8 2.2 

3. ยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลังมีเนื้อหำที่ 
   เข้ำใจง่ำยและชัดเจน 

95.6 4.4 

4. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของ 
   กระทรวงกำรคลังเสร็จตรงตำมเวลำ 

86.4 13.6 

5. มีช่องทำงเข้ำถึงข้อมูลยุทธศำสตร์ของ 
   กระทรวงกำรคลัง 

89.7 13.3 

6. เจ้ำหน้ำที่ด้ำนยุทธศำสตร์มีควำมรู้ ทักษะ และ 
   ควำมเชี่ยวชำญ 

95.6 4.4 

7. เจ้ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำม 
 

100 - 

8. ท่ำนน ำแผนยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลังไปใช้ 
   ประโยชน์ตำมภำรกิจงำน/หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

91.1 8.9 

 
4. ควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

- มีกำรตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- ด ำเนินงำนสอดคล้องกับนโยบำยที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
- สร้ำงควำมชัดเจนในแนวทำงปฏิบัติงำนของบุคลำกรกระทรวงกำรคลัง 
- มีควำมต้องกำรบริกำรที่รวดเร็ว ค ำแนะน ำมีควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำยและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
- มีควำมต้องกำรให้แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงกำรคลังสนับสนุนนโยบำยกำรปฏิบัติงำน หรือแก้ไข

ปัญหำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนระดับกรม เช่น กำรผลักดันกำรแก้ไขกฎหมำย กำรพัฒนำระบบ IT 
ภำพรวม กำรประสำนงำนเชิงนโยบำยกับหน่วยงำนภำยนอกกระทรวง ฯลฯ 

- หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงกำรคลังมีกำรพัฒนำกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

 
 


